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Önsöz 

 

Günümüzde tarımsal savaşım, entegre mücadele, uluslar arası ifadesiyle 
“Integrated Pest Management, IPM” şeklinde yürütülmektedir. IPM içerisinde 
önemli bir yere sahip olan biyolojik mücadele, son yıllarda organik tarımın 
yaygınlaştırılması, tarımda tozlayıcı böceklerin öneminin iyice anlaşılması ve 
insanların çevreye daha duyarlı olmaları nedeniyle önemini iyice artırmıştır.  

Türkiye I. Biyolojik Mücadele Kongresi 12-14 Şubat 1986 tarihinde 
Adana’da, İkincisi 26-29 Eylül 1990’da Ankara’da, üçüncüsü 25-28 Ocak 
1994’de İzmir’de ve dördüncüsü de 26-29 Ocak 1999’da Adana’da yapılmıştır. 
Erzurum’da düzenlenen “Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi”nin 
diğerlerinden farklı yanı, Türkiye Entomoloji, Türkiye Fitopatoloji, Türkiye 
Herboloji ve Biyolojik Mücadele derneklerinin ortak girişim ve desteği ile 
düzenlenmiş olmasıdır. Diğer taraftan, bu kongreye Türk bilim adamları 
yanında, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya ve Azerbaycan’dan yedi 
yabancı bilim adamının katılmış olması, ayrıca bir Bulgar araştırıcının da 
sunulan bir bildiride yer alması ile kongre “Uluslararası Katılımlı” bir nitelik 
kazanmıştır. Kongreye 100’ün üzerinde bilim adamı katılmış ve toplam 53 
bildiri sunulmuştur.  

Kongreye katılan yerli ve yabancı bilim adamlarına, destekleyen 
kuruluşlara, Kongre Bilim Kurulu’na, kongrenin düzenlenme ve yürütülmesinde 
göstermiş oldukları özverili çabalardan dolayı bölüm mensubu arkadaşlarıma 
teşekkür ederim. Ayrıca, bu kitabın basılmasını üstlenen Atatürk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve basımı gerçekleştiren matbaa çalışanlarına 
teşekkür eder, bu bilgilerin tüm meslektaşlarımıza yararlı olmasını dilerim. 

 
 
 

Prof. Dr. Hikmet ÖZBEK 
 Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı





 i

TÜRKİYE 5. BİYOLOJİK MÜCADELE KONGRESİ 
Açılış Konuşması 

  
Prof. Dr. Hikmet ÖZBEK 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 

  
  

Sayın Vali, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Rektör, Sayın 
Dekanlar, Sayın Tarım Bakanlığı Bitki Sağlığı Araştırma Daire Başkanı, 
Değişik Üniversitelerden gelen mümtaz bilim adamları, Saygıdeğer Konuklar, 
Atatürk Üniversitesi’nin değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler görsel ve 
yazılı basının güzide temsilcileri. 

Bitki Koruma Bölümü tarafından organize edilen, Atatürk Üniversitesi, 
Türkiye Entomoloji, Türkiye Fitopatoloji, Türkiye Herboloji ve Biyolojik 
Mücadele Dernekleri ile TÜBİTAK tarafından desteklenen, Türkiye 5. 
Biyolojik Mücadele Kongresi’ne teşriflerinizden dolayı hepinize 
“Hoşgeldiniz” diyor, saygıyla selamlıyorum. 

Değişik üniversitelerden ve araştırma kuruluşlarından kongremize bildirili 
ve bildirisiz olarak katılan değerli bilim adamlarına, özellikle de çağrılı bildiri 
verme talebimizi kırmayıp katılma nezaketini gösteren Prof. Dr. Tayyar BORA, 
Prof. Dr. Nedim UYGUN, Prof. Dr. Nezihi UYGUR, Prof. Dr. Halil 
ELEKÇİOĞLU, Prof. Dr. Casey HOY ve Assoc. Prof. Dr. Sally A. MILLER’a, 
keza Tarım Bakanlığı ve diğer bakanlıklara mensup araştırmacı ve uygulamacı 
meslektaşlarımıza ve siz değerli konuklara kongremizi onurlandırdığınız için 
içtenlikle teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

Distinguished scientists; Prof. Dr. Casey HOY and Assoc. Prof. Dr. Sally A. 

MILLER from OHIO State University, USA; Dr. Massimo CRISTOFARO from 

European Biological Control Laboratory (EBCL), France; Dr. Réne SFORZA 

from Biotecnology and Biological Control Agency (BBCA) Roma, Italy and Dr. 

Ilhama KERIMOVA, Dr. Sheyda MAHARRAMOVA and Dr. Eleda 

GUSEYNOVA from Introduction of Useful Insects and Theoretical Bases of 

Biological Control NAS of Azerbaijan, it is a tremendous pleasure for me and 

other members of organizing committee to welcome you attend “The 5
th

 

Turkish National Congress of Biological Control”. I would like to express my 

sincere thanks you all for your interest in the congress and coming from long 

distance to Turkey. I hope it will be enjoyable and fruitful activity for all of you. 

Dünya nüfusunun hızlı artışı, beslenme sorununun ciddiyetini korumasını 
devam ettirirken, özellikle, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde ne yazık ki, 
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açlık hala ölümlere neden olabilmektedir. Bu durum, tarımda birim alandan 
alınan verimin yükselmesini zorunlu kılarken, tarım tekniklerinin en iyi şekilde 
kullanılması, özellikle de tarımda önemli kayıplara neden olan zararlılar, 
hastalıklar ve yabancı otlarla mücadelenin “sürdürülebilir tarım” olgusu 
içerisinde gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. 

Türkiye, üç kıtanın birleştiği noktada yer almış olması, iklim koşulları ve 
topografyasındaki özel yapı nedeniyle, biyo-çeşitlilik yönünden dünyanın 
müstesna köşelerinden birisi olurken, tarımsal ürünler açısından da zengin 
çeşitliliği ile dikkati çekmekte; hububattan turunçgil, çay, çeşitli sebze ve 
meyve türlerine kadar değişik kültür bitkilerinin üretildiği emsalsiz bir ülkedir. 
Müşterek çalışmalar yaptığımız, Amerikalı, Avrupalı ve Rus bilim adamlarının 
bu durumu her fırsatta hayranlıkla belirttiklerine memnuniyetle tanık 
olmaktayız. Ancak, doğal olarak bu tarım ürünlerinde birçok böcek, akar, 
nematot türleri ve diğer bazı canlılar zararını sürdürürken, çok sayıdaki bakteri, 
fungus ve virüsler de bu bitkilerde değişik hastalıklar oluşturmaktadırlar. Diğer 
taraftan, çeşitli yabancı ot türleri de kültür bitkilerinde önemli kayıplara neden 
olmaktadır.  

İşte, sözünü ettiğimiz bu zararlı, hastalık ve yabancı otlarla usulüne uygun 
mücadele edilmediği zaman, ürün kaybı % 65’lere kadar ulaşırken, yer yer daha 
da fazla olmaktadır. 

Dünyada ve ülkemizde bu zararlı organizmalarla mücadelede kimyasalların 
kullanılması zorunlu olmuş, dünyada yıllık tarım ilacı üretimi günümüzde üç 
milyon tona yaklaşmıştır. Bunun parasal değeri de 40 milyar Amerikan Doları 
civarındadır. Türkiye’de ise yıllık tarım ilacı kullanımı 30-40 bin ton 
dolaylarında seyretmektedir. Ülkemizde birim alana atılan ortalama tarım ilacı 
miktarı, gelişmiş ülkelere oranla çok daha az olmakla birlikte, tarım ilaçlarının 
düzensiz ve çoğu zaman da gelişi güzel kullanılması, ilaç bayilerinin bir 
çoğunun bu sahada uzman olmayan kişiler oluşu, ilaç atım tekniklerine 
yeterince riayet edilmemesi, tarım ilaçlarının olumsuz etkilerinin daha fazla 
olmasına neden olmaktadır. 

Özellikle, II. Dünya Savaşı’nı izleyen yıllardan itibaren Klorlandırılmış 
Hidrokarbonların ve diğer kimyasalların tarımda kullanılmasının giderek artan 
oranda devam etmesi, beraberinde insan sağlığı ve diğer çevre sorunlarını da 
birlikte getirmiş, toprak ve su kirliliği yanında, özellikle zararlıları baskı altında 
tutan faydalı organizmalar ve diğer birçok canlı türü, ciddi bir şekilde zarar 
görmeye başlamıştır. Nitekim, kelaynakların hemen hemen yok olmasında ve 
birçok yırtıcı kuşun çok azalmasında bu kimyasalların etkisi son derece fazla 
olmuştur. 

Bu durum, tarımsal zararlılar, hastalıklar ve yabancı otlarla mücadelede 
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alternatif mücadele yöntemlerini araştırmayı hızlandırmış, “Entegre Savaş” 
veya “Tüm Savaş” olarak nitelendirilen ve dünyada “IPM-Integrated Pest 
Management” olarak bilinen yöntem üzerinde durulmaya başlanmış, IPM 
içerisinde yer alan “Biyolojik Mücadele” ön plana çıkmıştır. Ekosistemde 
bulunan tüm canlılar, beslenme ve üreme esasına dayalı olarak, varlıklarını 
sürdürebilmek için akılamaz bir ilişki içerisindedirler. Bunlar arasında 
mükemmel bir gıda zinciri mevcuttur. Bu noktadan hareketle, her zararlı türü 
baskı altında tutan, çok sayıda faydalılar olduğu gibi, bu zararlılarda hastalık 
oluşturan değişik mikroorganizmalar da bulunmaktadır. İşte, “Biyolojik 
Mücadele” klasik anlamda, yararlı organizmaları kullanarak zararlıların 
etkisinin minimuma indirilmesi veya baskı altında tutulması esasına 
dayanmaktadır.  

Biyolojik savaşımın mazisi, dünyada ve ülkemizde çok gerilere kadar 
gitmekte ise de, çevre bilincinin giderek artması ve biyolojik dengenin 
öneminin kavranmasıyla son 20-25 yılda çok daha büyük mesafeler alınmıştır. 
Özellikle, biyoteknolojideki gelişmelere paralel olarak, bitki hastalık ve 
zararlıları ile biyolojik mücadele konusunda çok ciddi araştırmalar yapılmış ve 
uygulamaya konmuştur.  

Ülkemizde tarla ve bahçe tarımı yanında, seracılığın gelişmesi ve sera 
alanlarının genişlemesi; diğer taraftan, organik tarımın giderek itibar görmesi, 
biyolojik mücadelenin önemini daha da artırmaktadır. Kongremize katılan 
değerli bilim adamları, üç gün süre ile bu konuları tartışacak ve bizlere çok 
önemli bilgiler sunacaklardır.  

Tekrar, kongremizi onurlandıran siz değerli konuklarımıza teşekkür eder, 
kongremizin Türk tarımına ve ulusumuza yararlı olmasını diler, saygılar 
sunarım. 

Dear scientists from abroad, 

On behalf of the organizing committee, I thank you all for your interest in 

our congress and wish you a successful and prosperous congress. 
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Bitki hastalıklarıyla biyolojik savaşta gelişmeler ve  
Türkiye’de durum 

Tayyar BORA1 

Giriş 
Doğa, eşsiz bir sistemler bütünüdür ve bu sistemler sürekli bir etkileşim 

içerisindedir. Biyolojik olaylar da bu etkileşimin ürünüdür. Doğal denge diye 
anılan konu ise bu sistemler arasında bitki korumacıları belki de en çok 
ilgilendiren sistemdir. Zaten, hastalık olgusunu da doğal dengenin ya da 
biyolojik dengenin bitkinin zararına bozulmasıdır, diye tanımlamıyor 
muyuz? (Bora ve Özaktan, 1998). Bitki hastalığını böyle tanımlayınca, 
hastalıklarla savaşımı ya da bitki koruma önlemlerini de bozulan doğal 
dengeyi yeniden kurmak, diye tanımlayabiliriz.  

Kısaca anımsayacak olursak, bu doğal dengeyi yeniden kurma 
çabalarımızda, diğer bir deyişle, hastalıklarla savaşta kullandığımız araçlar: 
1.Kültürel, 2.Yasal, 3.Fiziksel, 4.Kimyasal, 5.Biyolojik, 6.Bütünleşik olmak 
üzere 6 grupta toplanabilmektedir. 

Burada sizlere hastalıklarla biyolojik savaş konusunda dünyadaki ve 
Türkiye’deki gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. 

Nedir Biyolojik Savaş? 
Çok yalın ya da çok kapsamlı tanımlar yapılabilir. Yalın bir tanım olarak: 

Hastalıklarla savaşta canlı ögelerin kullanılmasıdır, denilebilir (Bora ve 
Özaktan, 1998). Nedir bu canlı ögeler? Bazan patojenin etkisini azaltan ya da 
ona karşıt (antagonist) etki gösteren bir mikroorganizmdir. Bazan, patojene 
karşı doğal olarak dayanıklı olan ya da dayanıklılığı biyotik ya da abiyotik 
olarak uyarılmış, kısacası bir biçimde, dayanıklı olan konukçu bitkidir. 

Önceleri bu tanımda yer alan dayanıklı bitki yetiştirme konusunu ıslahçılar 
bir biyolojik savaş yöntemi olmak bağlamında yadırgadılar. Ne var ki, bitkileri 
dayanıklı kılma çalışmaları, günümüzde, biyolojik savaşın en önemli projeleri 
arasına girmeye başlamıştır. 

Daha kapsamlı bir biyolojik savaş tanımını Cook ve Baker (1983) 
yapmıştır. Bu yazarlara göre biyolojik savaş: hastalık etmeninin inokulum 
niceliğinde ya da hastalandırma yeteneğinde, antagonist ya da konukçu 
dayanıklılığı yoluyla DOĞRUDAN, veya çevre etkenlerinin antagonist ya 
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da konukçu dayanıklılığı üzerinden olan DOLAYLI etkisiyle ortaya çıkan 
azalmadır. 

Görece olarak daha kapsamlı görünen bu tanımı birkaç örnek vererek 
biyolojik savaş kavramına biraz daha açıklık getirelim. Bir antagonistin bir 
patojene antibiyosis, hiperparazitizm ve yarışma yoluyla engelleyici etkide 
bulunması bir biyolojik savaştır. Yine, bir abiyotik ya da biyotik faktörün 
konukçu metabolizmasında savunma reaksiyonlarını uyarması sonucu ortaya 
çıkan konukçu dayanıklılığı olgusu da bir biyolojik savaştır. Ancak, toprak 
asitliği patojenin tolerans sınırları dışında olduğu için patojenin gelişmesi 
engelleniyorsa ya da toprağın veya havanın sıcaklığı patojeni baskılayacak 
düzeyde ise bu bir biyolojik savaş değildir. Herhangi bir bitkiden elde edilen 
antimikrobiyal maddelerin sisteme püskürtülmesi de biyolojik savaş değil, 
kimyasal savaştır. 

Ancak, asit topraklarda antagonist Trichoderma hamatum’ un kolay 
kolonize olarak Rhizoctonia solani’yi engellemesi bir biyolojik savaştır. Çünkü 
bu örnekte toprak asiditesi T. hamatum üzerinden sisteme dolaylı etkide 
bulunmaktadır. Diğer taraftan toprağın bazik nitelikte oluşu bir yandan demir 
tuzlarının çözünürlüğünü azaltarak toprakta Fe+3 kıtlığı yaratırken bir yandan 
da toprak pH’sının floresan Pseudomonaslara uygunluğu nedeniyle hızlı bir 
Pseudomonas artışı olur. Toprakta zaten kıt olan Fe+3’ün sideroforlar aracılığı 
ile bakteri metabolizmasına kazanılması sonucu solgunluk etmeni Fusarium 
sporlarının çimlenmesi için toprakta gereksinilen demir iyonları 
bulunamayacağından solgunluk da oluşmayacaktır (Elad & Baker,1985).Burada 
da bir biyolojik savaş söz konusudur. Çünkü Fusarium‘un gelişimini 
engelleyen faktör siderofor arcılığı ile topraktaki demiri bloke eden floresan 
Pseudomıonas’lardır. 

Bir bitkide doğal olarak üretilen antimikrobiyal bir maddenin elde edilerek 
doğrudan patojenlere karşı kullanılması, bu madde biyolojik olarak üretilmiş de 
olsa, bir biyolojik savaş değildir. Kimyasal savaştır. Ancak, antimikrobiyal bir 
maddenin bitkide üretimini sağlamak ya da uyarmak yoluyla bu bitkinin bazı 
hastalıklarının engellenmesi bir biyolojik savaştır (Karavaev et al.2002). Bitkide 
bu maddenin üretimini biyotik ya da abiyotik elemanlarla uyarmak biyolojik 
savaş bağlamında sonucu değiştirmez. Yani bu da bir biyolojik savaştır. 
Gerçekte bildiğiniz gibi, bu olay uyarılmış dayanıklılık adıyla, günümüzde 
biyolojik savaşın en gözde konularından birini oluşturmaktadır (Ramamoorthy 
et al., 2001).  

Niçin Biyolojik Savaş? 

Bu sorunun yanıtı bugün, düne göre çok daha önemli bir konumdadır. 
Hemen bütün meslekdaşlarımız biyolojik savaşın populer duruma gelmesinin 
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temelinde pestisit kullanımının yarattığı doğal denge bozulmasının, sağlık 
sorunlarının, çevre kirlenmesinin ve pestisitlere karşı giderek yaygınlaşan 
bağışıklık sorununun yattığını bilmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse, 
biyolojik savaş kimyasal savaşın yarattığı olumsuzluklardan güç 
almaktadır. Baker ve Cook (1983)’ un söyleyişi ile daha düne kadar 
hastalıklarla biyolojik savaş araştırmalarını “bitmeyen senfoninin prelüd 
çalışmaları diye önemsemez görünenler, bugün dünya ölçeğinde 50’ye yakın 
biyopreparatın kullanım izni alarak ilaç piyasasına sürülebileceğini 
düşünememişlerdir. Hatta bugün bile biyolojik savaşın bir gerçek mi, fantezi mi 
olduğunu sorabilmektedirler (Stewart, 2001).  Biyopreparatların bugünkü 
sayısını kimyasal preparatların çokluğu ile karşılaştırmak elbette doğru olmaz. 
Çünkü kimyasal preparatların ticari üretimleri günümüzden 150-160 yıl önce 
başlamışken, ilk biyopreparatın ticari boyutta piyasaya sürülmesi üzerinden 
henüz yirmi yıl kadar geçmiştir. Biyopreparatların bugün için %1-2 dolayında 
olan dünya pestisit pazarındaki payının (Ravensberg&Elad,2002) hızla artması 
beklenmelidir. 

Biyolojik Savaş Hangi Mekanizmlerle İşliyor? 

Biyolojik savaş mikrobiyal etkileşim ve konukçu dayanıklılığı kapsamında 
tanımlandığına göre mekanizmlerini de aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 

1. Antibiyosis, 2. Yarışma, 3. Hiperparazitizm, 4. Hipovirulens, 

5. Uyarılmış Dayanıklılık, 6. Çapraz Koruma. 

Bilindiği gibi ilk 4 mekanizma ikili ilişki ile yani antagonistXpatojen 
etkileşimi ile çalışmaktadır. Oysa ki, son iki mekanizma üçlü etkileşimle 
yürümektedir: patojenXkonukçuXantagonist (Bora&Özaktan, 1998). Bir başka 
yaklaşımla ilk 4 mekanizma in vitro olarak görülebilirken uyarılmış dayanıklılık 
ve çapraz korumayı saptamak için in vivo olarak çalışmak gerekmektedir. 
Burada mekanizmlerin ayrıntısı üzerinde durulmayacaktır. Bunlar zaten 
çoğumuzun bildiği konulardır. Ancak, zaman içerisinde bu mekanizmler de 
biyolojik savaş kavramı bağlamında yeniden değerlendirmeye alınmakta, yani 
evrilmektedir. Örneğin bilinen en eski mekanizmlerden biri antibiyosistir. 
Trichoderma, Gliocladium, Bacillus ve hatta bazı floresan Pseudomonas’lar 
antibiyotik ve benzeri metabolitler salgılayarak patojeni engellemekteydiler. 
Ancak, özellikle bitkisel ürünlerin doğrudan tüketilen organları üzerinde 
antibiyotik üretimine dayalı bir biyolojik savaş, ilaçlı savaşın taşıdığı tüm 
sakıncaları taşıyacaktır. Bu nedenle bu mekanizm ile çalışan biyolojik savaş 
sistemleri dışlanmaya başlanmıştır. Örneğin, Pseudomonas 
(Burkholderia)cepacia  ve Aspergillus ochraceus gibi antagonistler hem insan 
sağlığı hem de fitotoksik etkileri nedeniyle dışlanmışlardır(Mathre, Cook, 
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Callen 1999). Ayrıca ABD’li biyolojik savaşçı Kloepper∗  da, daha başlangıçta 
antagonistleri eleme evresinde antibiyotik ürettiği saptanan antagonist 
adaylarının “çöpe” atıldığını ifade etmektedir. Biz de İzmir’de yapmakta 
olduğumuz çalışmalarda antibiyotik etkiye dayalı olarak çalışan antagonistleri 
olabildiğince elemeye özen gösteriyoruz. Diğer bir mekanizm olan yarışma 
biyolojik savaş bağlamında en sorunsuz  mekanizmlerden biri olarak ön plana 
çıkmaktadır. İster besin için, isterse yer için olsun antagonistXpatojen 
yarışmasında biyolojik savaşın başarısını belirleyen öncelikli faktör antagonistin 
hızlı çoğalması ve konukçuda hızlı kolonize olmasıdır. Bu bağlamda floresan 
Pseudomonas’lar antagonistlerin eşsiz bir grubunu oluştururlar. Bunların iyi 
yarışmacı özellikleri bitki hastalıklarıyla biyolojik savaşta yepyeni açılımlar 
yaratmıştır. Gerçekte de Campbell, 20 yıl öncesinden bile bitki hastalıklarıyla 
biyolojik savaşın geleceğini floresan pseudomonasların belirleyeceğini 
öngörmüştü (Campbell,1989). 

Diğer bir mekanizm olan hiperparazitizmin pratikte çok büyük şansı 
olamamıştır. Çünkü, in vitroda kolay dikkati çeken bu etki biçimi doğada çok 
yavaş işlemektedir. Nedeni ise hiperparazit ile patojenin doğada mekanda 
buluşmaları her zaman kolay olmamaktadır. Bugün hiperparazitizmin önemi 
birden çok mekanizmi kullanabilen antagonistler için başarıyı artıran bir etken 
düzeyinde kalmaktadır. 

Bir biyolojik savaş mekanizmi olarak hipovirulense gelince, özellikle 
kestane kanseri (van Alfen,1982) hastalığında ve Rhzoctonia solani ile şeker 
pancarı (Castano&Butler,1978), ve turpta (Hoshiba&Yamada,1984) başarılı 
sonuçlar alındığını biliyoruz. Japonya’da meyve ağaçlarında Helicobasidium 
mompa ve Rosellinia necatrix  kök çürüklüklerine karşı bu iki patojenin etkili 
hipovirulent ırkları bulunmuştur (Matsumoto et al.2002). Ayrıca, kestane 
kanseri etmeninin hipovirulent ırklarıyla kestanede (Çeliker&Onoğur,2002) ve 
R.solani’nin anastomotik gruplarıyla patateslerde (Demirci&Zengin, 1995) 
Türkiye’de de ciddi çalışmalar yapıldığını eklemeliyim. 

Biyolojik savaş mekanizmlerinden uyarılmış dayanıklılık ve çapraz 
korumanın in vivo olarak işlediğini yani konukçuXpatojenXantagonist üçlü 
etkileşimi ile ortaya çıktığını belirtmiştim. Bitki hastalıklarıyla biyolojik savaşta 
son yılların en populer araştırma konusu konumuna gelen uyarılmış dayanıklılık 
üzerinde bazı konulara değinmek gerekiyor. Bitkilerde fizyolojik bağışıklık 
olgusu 1930’lardan bu yana dikkati çekmekteydi(Ramamoorthy et al.2001). 
Bugün bu olgu uyarılmış sistemik dayanıklılık (SIR) ve kazanılmış sistemik 

                                                 
∗  ABD Auburn Üniversitesinden J.W.Kloepper’in 1995’te E.Ü.Ziraat Fakültesinde 
verdiği konferanstan 
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dayanıklılık (SAR) terimleriyle biyolojik savaş literatüründe önemli bir yer 
almış bulunmaktadır. SAR ve SIR’ın ne olduğunu çok kısaca anımsayacak 
olursak: konukçuda sistemik dayanıklılığın mikrobiyal olarak bir patojen ya da 
bir patojenin hipovirulent straini ile ortaya çıkması durumunda  buna kazanılmış 
sistemik dayanıklılık diyoruz ve genellikle bir doku nekrosisinin olguya eşlik 
etmesi tipiktir( Cameron et al.1994). Sistemik dayanıklılık genelde patojenik 
olmayan bir rizobakter tarafından oluşturuluyor ve olguya bir doku nekrosisi 
eşlık etmiyorsa bu durumda olay bir uyarılmış sistemik dayanıklılıktır (van 
Loon et al.1998). Ancak hemen ekleyelim ki, patojen ya da patojenin 
hipovirulent bir ırkıyla oluşturulan kazanılmış sistemik dayanıklılık(SAR) çok 
kısa sürelidir hatta tarla koşullarında bu olgu giderek hastalık kaynağı 
durumuna gelebilmektedir(Wei et al.1991). Bitkilerde dayanıklılığın sistemik 
olup olmadığını anlamanın en basit yolu dayanıklılık ögesi organizma ile 
patojeni konukçunun birbirinden uzak bölgelerine bulaştırmaktır.Eğer köke 
yaptığımız bir antagonist uygulaması yapraklara yaptığımız bir patojen 
inokulasyonunu etkisiz kılıyorsa burada sistemik uyarılmış dayanıklılık 
mekanizmi çalışıyor demektir. Bitki gelişimini uyarıcı kök bakterileri (PGPR) 
uyarılmış sistemik dayanıklılık araştırmalarında oldukça başarılı sonuçlar 
vermektedir. Bugüne kadar başarılı sonuç alınmış birkaç örneği anımsatalım:  

Konukçu Hastalık Etmeni Antagonist Kaynak 
Karanfil F.o.f.sp.dianthi Pseudomonas sp.WCS 417r Van Peer et al.(1991) 
Hıyar C. arbicularae Pseudomonas sp. Wei et al.(1991,1996) 
Hıyar F.o.cucumerinum P. putida 89B-27  
  Serratia marcescens90-166 Liu et al. (1995) 
Çeltik R. solani P.fluorescens pf1,FP7 Vidhyasekaran&Muthumilan(1999) 
Fasulye P.s.phaseolicola P.fluorescens str.97 Alstrom (1991) 
Hıyar E. tracheiphila P.putida 89B-27 Kloepper et al. (1993) 
  Serratia str.90-166  
Hıyar P. s. lachrymans Bacillus pumilis INR-7 Liu et al. (1995) 
Hıyar CMV P.fluorescens, S.marcescens Raupach et al.1996 
Domates “ “ “ 
Tütün TNV P.fluorescens str.CHO Maurhofer et al. (1994,1998) 

Bitki gelişimini uyarıcı kök bakterilerinin aynı konukçunun birden çok 
hastalığına karşı dayanıklılık oluşturabileceği de yukarıdaki listeden 
anlaşılmaktadır. Bu da sisitemik uyarılmış dayanıklılığın sağladığı önemli 
avantajlardan biridir. Sistemik dayanıklılığın işleyiş biçimi konusunda çok 
yoğun ve ayrıntılı çalışmalar yapılmaktadır. Kalın çizgilerle belirtmek gerekirse 
konukçuda sistemik dayanıklılığın uyarılmasında uyartıyı yapan elemanın, 
öncelikle, konukçu hücre çeperlerinde fiziksel ve mekanik gücü artırıcı etkisiyle 
başlayan sonra da konukçuda patojene karşı savunma maddelerinin yapılması 
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için fizyolojik ve biyokimyasal reaksiyonların etkinleştirilmesi ile süren bir dizi 
değişiklik rol oynar(Ramomoorthy et al., 2001).Uyarılmış sistemik 
dayanıklılığın sağladığı avantajlardan bazılarının altı çizilmesi gerekse 
aşağıdaki noktalar üzerinde durulabilir: 

•  Genel olarak biyolojik savaş elemanının (BSE) köklere ya da tohuma bir 
kez uygulanması yeterli olmaktadır, 

•  Bir kez uygulama ile mevsimlik bitkilerde, çoğu kez, vejetasyon süresince 
dayanıklılık sağlanabilmektedir ancak , bu süre, BSE’ye, konukçu çeşitine 
ve uygulama tekniğine göre değişiklik gösterebilmektedir, 

•  Konukçuda bir kez dayanıklılık uyarıldı mı aynı konukçunun diğer bazı 
hastalıklarına karşı da dayanıklılık sağlanabilmektedir (Raupach & 
Kloepper, 1998). 

•  Bugüne değin kolay ve belirli bir savaşım yöntemi bilinmeyen virus 
hastalıklarına karşı da dayanıklılık uyarılabilmektedir(Ramamoorthy et al., 
2001), bu ise virus savaşımında çığır açaçak nitelikte bir gelişme 
sayılmaktadır, 

•  Kök bakterileri ile bitkilerde zararlı böceklere (Zehnder et al., 1997) ve 
zararlı nematodlara ((Sikora,1988) karşı da dayanıklılık uyarılabilmektedir. 

Günümüzde uyarılmış dayanıklılık çalışmalarında BSE olarak genelde kök 
bakterilerine ağırlık verildiğini görmekteyiz (Wei et al., 1996; Kloepper et al., 
1997; van Loon et al., 1998). Uyarılmış dayanıklılık üzerinde bu yıl yani 9-
14.Eylül.2002’ de Prag’ta yalnızca bu mekanizm ile çalışan biyolojik savaş 
konusunda uluslararası bir kongre toplanıyor olması da konunun dünya 
ölçüsünde nedenli önemsendiğinin bir kanıtıdır. 

Biyolojik savaş mekanizmlerinden sonuncusu olarak çapraz koruma’ya da 
kısaca değinelim. Bu mekanizmle sağlanan biyolojik savaşın en ünlü örneği 
turunçgillerde Triteza hastalığına karşı etmenin hipovirulent ırklarıyla yapılan 
çapraz bulaştırmalarla ağaçların hastalıktan korunabilmesidir (Costa & Muller, 
1980). Son zamanlarda F.o.47 olarak kodlanmış olan patojenik olmayan bir 
Fusarium oxysporum da kültür bitkilerinin vasküler fusarium solgunluklarının 
önlenmesinde çapraz koruma bağlamında dikkati çekmektedir (Park et al., 
1988). 

Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaşta Öne Çıkan Başlıca Mikrobiyal 
Gruplar Nelerdir? 
Bugüne kadar yapılan çalışmalarla ön plana çıkan bazı antagonistler 

şunlardır:  

Funguslardan: Trichoderma, Gliocladium, Penicillium, Aspergillus, 
Coniothyrium, Pythium (oligandron). Bunlardan özellikle Trichoderma’lar 
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üzerindeki in vitro çalışmaların başlangıcı 1930’lu yıllara kadar gider ( 
Weindling,1932). Bugün ise Trichoderma harzianum’un bazı strainleri başta 
olmak üzere Trichoderma spp.’nin Trichodex, T- 22, Rootshield, Binab-T,ve 
Trchodermin-3 gibi ticari adlar altında biyopreparatları piyasada 
satılmaktadır(Bora&Özaktan,1998). 

Bakterilerden ön plana çıkanlar ise: Agrobacterium radiobacter , Bacillus 
subtilis,B.pumilis, Pseudomonas putida, P. fluorescens, P.syringae, 
Streptomyces spp., Pantoae agglomerans (Erwinia herbicola), Serratia 
marcescens , S. plymuthica  gibi türlerin strainleridir (Bora & Özaktan, 1998; 
Press et al., 2001; Berg et al., 2002). Bakteriler arasında başlangıçta Bacillus 
genusu üyeleri üzerinde çalışmalar daha yoğun olmuştur. Bacillus’ların 
biyolojik savaştaki rolleri daha çok antibiyosis yoluyla olmuştur. Yavaş 
kolonize olmaları bir dezavantaj iken, endospor oluşturarak çevre kpşullarına 
daha hoşgörülü davranabilmeleri nedeniyle biyoformulasyon üretimine daha 
yatkın olmaları avantajları sayılır(Baker&Scher,1987). Bacillus ‘ların uyarılmış 
sistemik dayanıklılıktaki rollerinin de anlaşılmış olduğunu kaydedelim 
(Ramamoorthy et al.2001). Floresan Pseudomonasların biyolojik savaştaki 
önem ve yeteneklerine daha önce değinilmişti. Günümüzde P. putida ve P. 
fluorescens strainlerinden üretilmiş biyopreparatlar piyasaya sürülmüştür. 

Mayalarla da özellikle hasat sonrası depo çürüklüklerinin biyolojik savaşı 
konusunda sonuçlar alınmaktadır(Droby et al.2002). Maya grubu biyolojik 
savaş elemanlarından Pichia, Candida, Rhodotorula, genuslarında yer alanlar 
anılmaya değer sonuçlar vermektedirler. Burada yeri gelmişken mayalarla 
yapılan biyolojik savaş çalışmalarında oldukça önemli bir bulguya da kısaca 
değinelim. Depolanmış meyvelerde çürüklüklere neden olan Penicillium 
expansum üzerinde R.glutinis ile yapılan biyolojik savaş denemelerinde 
mayanın P.expansum’un toksini olan patulinin 100, 250 ve 500 ug/ml 
dozlarında 10 günlük inkubasyonu ile toksin konsentrasyonunu kontrola 
göre,sırasıyla, %100, %67, %37 oranında düşürdüğü saptanmıştır(Castoria et 
al., 2002). Tarımsal ürünlerimizin bazılarının zararlı düzeyde mikotoksin 
içermesi olasılığı karşısında bu bulgu antagonistik mayalardan detoksfikant 
olarak da yararlanabileceğimiz umudunu vermektedir. Virusların 
(Mikovirusların) biyolojik savaştaki rolünü daha çok hipovirulens mekanizması 
ile yürüyen biyolojik savaşta saptıyoruz. Örneğin Cryphonectria parasitica 
hipovirulent ırklarında virulensi düşüren bir çift sarmal RNA (dsRNA) 
saptanmıştır(Day et al., 1977). Meyve ağaçları patojenlerinden H.mompa ve 
R.necatrix’te de hipovirulensin dsRNA ile sağlandığı saptanmıştır(Matsumoto 
et al., 2002). R. solani ile yapılan çalışmalarda ise hipovirulenste bir dsRNA 
molekülü değil pRS64 ile kodlanmış bir DNA plazmidinin rol oynadığı 
anlaşılmıştır(Hashiba & Yamada, 1984).  
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Biyolojik Savaş Elemanlarının Birlikte Kullanılması 
Antagonistlerin çeşitli etki mekanizmleri ile biyolojik kontrolu sağladığını 

biliyoruz. Ancak, tarla koşullarında antagonistler ya da onlardan elde edilmiş 
biyoformulasyonlar çok sayıda ve karmaşık etkileşimler içerisindeki çevresel 
faktörlerin etkisi altında çalışmak durumundadır. Her mekanizmin, hatta her 
antagonistin farklı koşullar altında aynı başarı derecesi ile çalışması da 
beklenmemelidir. Bu durumda ayrı mekanizmlerle çalışan ve de farklı 
ekolojilerden elde edilmiş antagonistlerin ya da biyoformulasyonlarının birlikte 
kullanılması veya birlikte formulasyonlarının elde edilmesi çıkar yol gibi 
görünmektedir(Shtienberg&Elad, 2002). Antagonist kombinasyonunun 
sağladığı en azından 3 avantaj vardır(Ippolito&Nigro,2002): (a) biyolojik 
savaşın etki spektrumunu genişletir, (b) etki artabilir böylece de uygulama 
sıklığı azalabilir, (c) genetik mühendisliğe başvurmaksızın farklı biyokontrol 
özelliklerin bir araya getirilmesi olanağı doğar. 

Türkiye’de Hastalıklarla Biyolojik Savaşın Durumu 

Türkiye’de tarımsal üretimde pestisit kullanımının özelliği biyolojik savaş 
çalışmalarını, diğer ülkelere oranla daha çok önemsememizi gerektirecek 
niteliktedir. Türkiye’de pestisit kullanımı, tüm ekonomik olumsuzluklara karşın, 
her geçen yıl artış göstermektedir; 1979’dan bu yana ilaç kullanımında %70’lik 
bir artış olmuştur. Hektar başına kullanılan pestisit niceliği gelişmiş bir çok 
ülkenin altında gibi görünse de tarımsal üretim bölgelerine düşen ilaç 
kullanımındaki nicel dengesizlikler bir çok alanda aşırı ilaç kullanıldığını 
göstermektedir. Örneğin; yalnızca Antalya ilimizde kullanılan ilaç niceliği tüm 
ülkesel tüketimimizin %10’nuna denk bir değer ifade etmektedir(Delen, 2002)∗ . 
Buna üreticinin bu konudaki eğitimsizliği ve tarımsal üretim ortamının 
denetimsizliği ile ilaç ruhsatlandırma aşamasındaki yanlış yaklaşımları da 
eklediğimizde olayın ürkütücü boyutu daha kolay kavranabilir.  

Nisan/Mayıs 2002’de yazılı ve görsel medyada hormon kullanımıyla 
başlayan tartışmalar kısa sürede pestisit kullanımından doğan sorunların 
tartışılmasına dönüşmüş ve haftalarca kamuoyunun gündeminde kalmıştır. 
Ancak, sorunun çözümünün temelinde biyolojik savaşın yattığı ve odağında 
biyolojik savaş olan bütünleşik ürün yönetimi yöntemlerinin yaşama geçirilmesi 
gerektiği ve ayrıca biyolojik savaş araştırma projelerine, bütün dünyanın yaptığı 
gibi öncelik ve ağırlık verilmesi gerektiği halka ve ilgililere yeterince 
anlatılamamıştır.  

                                                 
∗  Prof Dr.N.Delen’in 12.06.2002’de EBİLTEM’deki konferansından 
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Hastalıklarla biyolojik savaş konusunda  üniversitelerimizin bitki koruma 
bölümlerinde bazı çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle Ege, Çukurova, 
Ankara, Atatürk , Akdeniz, Adnan Menderes ve yeni kurulmuş Antakya 
Mustafa Kemal Üniversitesi gibi birkaç üniversitemizde konuyla ilgili kişiler 
bulunmaktadır; bunlardan bir bölümü yurt dışında eğitim almış olarak biyolojik 
savaş konusunda üniversitelerini motive etmektedirler. Bursa’da Uludağ 
Üniversitesinde ve Ege’de özellikle depolanmış ürünlerde yani hasat sonu 
dönemde görülen hastalıklarla biyolojik savaş konusunda çalışan genç 
araştırıcılar iyi bulgular üretmektedirler. Yine Atatürk Üniversitesi Bitki 
Koruma Bölümünde biyolojik savaş konusunda nitelikli bir araştırıcı kadronun 
oluşmakta olduğuna tanık oluyoruz. Ege ve Akdeniz Üniversiteleri gibi kimi 
kurumlarımızda bitki hastalıklarıyla biyolojik savaş konusunda lisans üstü ders 
programları yaşama geçirilmiştir. Ama yine de bu alandaki çalışmalarımızı 
yeterince in vitro’dan in vivo’ya, in vivo’dan pratiğe aktarabilmiş değiliz. Bir 
çok çalışmalarda in vitro nitelik egemenliğini sürdürmektedir. Türkiye’de 
yapılan çalışmaları, durumunu yakından izlediğim Ege Üniversitesi özelinden 
örnekleyerek daha ayrıntılı aktarabileceğimi sanıyorum. 

E.Ü.Ziraat Fakültesinde ilk hastalıklarla biyolojik savaş çalışması 
anlamındaki bir yayının tarihi bundan 30 yıl öncesine gitmektedir. Bu bir 
fungistasis, yani doğal biyolojik savaş saptama çalışmasıdır (Bora&Nemli, 
1973). Aradan geçen uzunca bir zaman dilimi boyunca .çalışmalar büyük 
ölçüde in vitro çalışmalar düzeyinde kalmakla birlikte saksı denemleri 
biçiminde yürütülmüş in vivo araştırmalar da sonuçlandırılmış ve yayınlanmıştır 
(Bora&Özaktan, 1998). Bölümümüzde sonal ereği biyoformulasyon üretmek 
olan ilk biyolojik savaş araştırma projeleri 1990’lı yıllarda başlamıştır. Bu 
çalışmalara konu olan hastalıklar Cucurbitaceae’lerde vasküler Fusarium 
solgunlukları, kültür mantarının (Agaricus bisporus) fungal ve bakteriyel 
hastalıkları, yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında Ateş Yanıklığı (Erwinia 
amylovora), bezelyelerde Ascochyta pinodes leke hastalığı, domateste 
bakteriyel benek (Pseudomonas syringae pv.tomato) hastalığıdır. 

Cucurbitaceae’lerin Fusarial solgunluklarına karşı yürüttüğümüz 
çalışmalarda bugün F.oxysporum f.sp.melonis ‘e karşı etkili 2 floresan 
pseudomonas izolatının WP biyoformulasyonlarıyla yapılan ikinci yıl tarla 
denemelerinin sonuçları henüz Agustos,2002’de alınmış bulunmaktadır. İlk 
sonuçlara göre P.putida ’nın 30 numaralı izolatının WP biyoformulasyonu tarla 
koşullarında F.o.melonis ‘i ortalama %64 önlerken referens kimyasalın etkisi 
%16 düzeyinde kalmıştır(Tubitak-Tarp/2389 sayılı proje). Bir doktora projesi 
olarak yürüyen hıyarda Fusarium oxysporum f.sp.cucumerinum solgunluğuna 
karşı floresan pseudomonaslarla biyolojik savaş konusunda çalışmalar uyarılmış 
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dayanıklılık temelinde ilerlemektedir. Bir doktora konusu olduğu için 
biyoformulasyon üretimi öngörülmemiştir.  

Armutlarda Ateş Yanıklığına karşı biyolojik savaş projeleri sonuçlanmış, 
ve bu projeler le Türkiye’de ilk kez Pantoae agglomerans Eh-24 izolatının WP 
biyoformulasyonu üretilmiş ve ilk kez bır biyoformulasyon için patent almak 
üzere başvurulmuştur. Biyoformulasyonun armut bahçesindeki iki yıllık 
ortalama etki düzeyi %70’dolayında olmuştur (Özaktan et al., 2000). Bu 
çalışmanın tarla denemeleri Ege Bölgesinde iki farklı alt bölgede ve iki yıl 
tekrarlı olarak yürütülmüştür. 

Kültür mantarı hastalıklarından Kahverengi Alçı (Papulaspora byssina), 
Örümcek Ağı(Cladobotryum dendroides) ve Bakteriyel Leke(Pseudomonas 
tolaasii) hastalıklarına karşı floresan psrudomonaslarla yürütülen in vitro, in 
vivo ve üretim evi çalışmalarıyla etkili antagonistlerin yine WP 
biyoformulasyonları elde edilmiş ve bunların da üretim odalarında testleri 
tamamlanmıştır. Her üç hastalığa karşı da biyokontrol elemanları %60 ile %80 
arasında değişen performanslar göstermişlerdir. Kültür mantarı hastalıkları 
ülkemiz koşullarında biyolojik savaş çalışmalarının en çarpıcı materyalini 
oluşturmaktadır. 

Bezelyelerde en yaygın hastalıklardan biri olan A. pinodes’e karşı yine 
floresan pseudomonaslarla yürütmekte olduğumuz ve yine bir doktora konusu 
olduğu için biyoformulasyon üretimini öngörmediğimiz çalışmalar ise 
sonbaharda sonuçlanmıştır. Bu araştırmada ise hastalığın yaşam döngüsünde 
kalıntıların rolü önemli olduğu için etmeni kalıntılarda biyolojik elemanlarla 
etkisiz kılmak öngörülmüştür. Bunda da en azından iki izolat iyi performans 
göstermiş bulunmaktadır. Bu çalışmadan da dünya ölçeğinde özgün sonuçlar 
alınmıştır. 

Domateste rizobakterlerle uyarılmış dayanıklılk sağlamaya dönük olan bir 
diğer proje ise potensiyel antagonistlerin elde edilebilmesi için yapılan ön eleme 
aşamasındadır. 

Anabilim Dalımızda bir diğer araştırma ekibi de depolanmış ürünlerin 
hastalıklarının mayalarla biyokontrolu üzerinde çalışmaktadır. Çalışmaları 
turunçgillerden limon, portakal, altıntop, mandarin, graypfrut ile elma ve üzüm 
ile yürütmektedirler. Turunçgillerde Penicillium digitatum ve P.italicum 
çürüklükleri ile elmada P.expansum ve Botrytis sp.ile üzümde ise Botrytis ve 
Aspergillus ile yürütmektedirler. Bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda depoda 
çürüklükleri büyük ölçüde önleyen Pichia, Candida ve Metschnikowia 
genusundan maya izolatları dikkati çekmiştir. Şimdi de elde ettikleri bu 
izolatların biyoformulasyonlarını üretme projeleri hazırlığı içerisinde 
bulunmaktadırlar (Dr.P. Kınay ile özel görüşme). 
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Birimimizde yapılan in-vitro çalışmalara da kısaca değinmek gerekirse, 
birimimiz elemanlarından G. Turhan ‘ın ağırlıklı olarak in-vitro olarak yaptığı, 
zaman zaman saksı testleriyle sürdürdüğü antagonistXpatojen etkileşimi 
testlerinin de övgüye değer olduğunu eklemeliyim (Bora&Özaktan, 1998). 

Biyolojik Savaş Araştırıcıları İçin Bazı Öneriler 

•  Bütün araştırma projelerinde eğer tersine zorlayıcı bir neden yoksa 
kesinlikle biyoformulasyon üretimi öngörülmelidir, 

•  Öncelikli proje konularını seçme anlamında sonuç alma olasılığı yüksek  
sorunlara, sera, depo ve kültür mantarı işletmesi gibi kapalı sistem 
üretimlerine ve ilaçlı savaşım sorunlarının çok önemli olmasına özen 
gösterilmelidir. 

•  Mikrobiyal uyarılmış dayanıklılık çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 
•  Biyoformulasyon üretirken çok dikkatli olunmalıdır. Çok güvenilir etki 

düzeylerine ulaşmadan ve bunu birkaç kez test etmeden patent ya da 
kullanım izni alma girişiminde bulunulmamalıdır. 

•  Gerek potansiyel antagonistlerin seçimi aşamasında gerekse 
biyoformulasyonların invivo denemeleri sırasında bölgelerarası işbirliğine 
önem verilmelidir. 

•  Bölgeler arası ortak araştırma projeleri hazırlamaya özen göstermelidir. 
•  Ayrı, ayrı bölgelerde aynı hastalık ya da hastalıklar grubu ile çalışırken, 

araştırıcılar arasında,  potansiyel antagonist değişimine gidilmesi 
sağlanmalıdır. 

•  Entomolog, herbolog ve fitopatologların en somut anlamda işbirliğini 
sağlayan mikrobiyal zararlı savaşım projelerinin sayısının daha da 
artırılması bu alanlardaki biyolojik savaş etkinliklerinin ufkunu açıcı 
olacaktır. 

•  Derneklerimiz bu kongrenin düzenlenmesinde gösterdikleri özverili 
işbirliğini biyolojik savaş elemanlarının kimyasal pestisitlerin yerini ülke 
düzeyinde hızla alabilmesini sağlayacak girişimlerde bulunarak da 
göstermelidirler. 
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Prospects for the Use of Biological Control Tactics in Integrated  
Vegetable Disease Management Programs 

 
Sally A. MILLER1 

 
Biological control of plant pathogens is an integral component of 

sustainable crop management systems. It is a natural process in which plant 
pathogen populations and/or their ability to cause disease in plants can be 
reduced by microorganisms or their products to levels that are economically 
meaningful.  Biocontrol can be a component of an integrated disease 
management (IPM) program for many crops, in combination with host 
resistance, cultural and regulatory controls and judicious use of synthetic 
fungicides and bactericides.  It is the principle driving force for crop health in 
organic farming systems, where synthetic pesticides are banned.  Since 
vegetable crops are usually intensively managed, and also represent a concern 
for pesticide residues since many are consumed with minimal processing, 
biological control is an attractive option for disease management. A number of 
commercial products for biocontrol of plant diseases have been introduced 
during the past decade (McSpadden Gardener and Fravel, 2002), providing 
opportunities for growers to take advantage of alternative disease management 
strategies.  However, biological control has some limitations that must be 
understood in order to optimize the effectiveness of biocontrol agents and their 
contribution to disease management.  

Biocontrol in the Context of IPM 

The prevailing view of disease management is evolving from reliance on 
any single method to an acceptance of a broad array of tactics that together 
estimate a systems approach to plant health.  Reliance on high levels of disease 
resistance or highly specific synthetic fungicides has led to “counter-attacks” 
among plant pathogens, as natural selection favors members of the pathogen 
population that can overcome host resistance or develop fungicide tolerance.  
New fungicide chemistries will continue to be developed and plant breeders will 
continue to produce crop varieties with high levels of resistance to various 
diseases.  In order to extend the time that new resistance genes and new low risk 
pesticides such as the strobilurins are useful, an integrated approach that 
includes resistance management and a broad array of tactics must be 
implemented on a wide geographic scale.   Biological control fits into an overall 
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concept of IPM (Figure 1), in which numerous other management strategies are 
implemented.   These include: 

• Weather-based disease forecasting. Weather-based programs for 
predicting disease outbreaks are well established in vegetable 
production systems.  These predictive models are based on temperature, 
moisture (rainfall, relative humidity or both), and time.  For example, 
TOMCAST utilizes temperature and leaf wetness over time to predict 
the occurrence of early blight (Alternaria solani) in tomatoes.  The 
predictions are used to schedule fungicide applications and have 
resulted in significant reductions in fungicide usage. 

• Crop scouting and diagnostic procedures.  Crop scouting is critical to 
the IPM approach to disease control in vegetables.  There are a number 
of plant pathogens that occur intermittently, for which calendar-based 
fungicide applications are not necessary.  Appropriate scouting and 
correct disease diagnosis can contribute to better disease control due to 
proper choice of fungicide, and also to reductions in total numbers of 
applications.  Diagnostic kits are available for rapid diagnosis of a 
limited number of diseases.  Such kits, generally based on 
immunoassay technology, are effective for field and laboratory use.  
Wider availability of such kits in the future can be expected. 

• Maximizing utilization of host resistance to disease.  This entails not 
only use of highly specific resistance, which is generally very effective 
but is also likely to be overcome by pathogens in a relatively short time, 
but also multigenic or horizontal resistance.  Horizontal resistance is 
generally less effective than highly specific resistance, but is more 
durable in the long run.   

• Cultural practices.  There are many cultural practices that can be 
implemented to enhance crop health and reduce the opportunity for 
disease epidemics to arise.  These include crop rotation, sanitation, row 
spacing/aeration, drainage, tillage and optimal fertility.  Practices that 
contribute to soil microbial population diversity and abundance are 
particularly important in integrated disease management, particularly 
for soilborne pathogens. 
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Figure 1.  Biological control of plant pathogens in the context of an integrated 
disease management program. 

 

Use of Specific (Applied) Biological Control Agents 
There are four principle mechanisms of biological control: antibiosis, 

competition, predation and induction of host systemic resistance.  Many of the 
commercially available biocontrol agents utilize primarily  the first  mechanism, 
producing antibiotics that inhibit the growth of other microorganisms.   
Bacterial biological control agents in the genera Bacillus, Pseudomonas, and 
Burkholderia are representative of this class of biological control gents (Estevez 
de Jensen et al. 2002; McSpadden Gardener and Fravel, 2002).  These tend to 
have a relatively broad spectrum of activity against a variety of plant pathogens. 
The discovery process for microbial biocontrol agents that act via antibiosis 
generally involves initial screening in culture against a variety of pathogens.  
Less than 10% of microorganisms inhibit a significant number of pathogens in 
culture.  Of these, fewer still are effective in planta in greenhouse and field 
evaluations (Mathre et al. 1999).  Bacillus spp., which are endospore formers, 
are among the most successful biocontrol bacteria, due in part to broad 
spectrum antibiotic production but also to the relative ease of formulation and 
long shelf life of Bacillus products.  Commercial products containing Bacillus 
or related genera include Kodiak (Gustafson Inc., USA), Sonata and Serenade 
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(Agraquest, Inc., USA) and HiStick N/T (MicrobioGroup, Ltd., UK). In our 
studies, Serenade significantly reduced the severity of bacterial spot of pepper, 
caused by Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, but not as well as the 
standard copper plus maneb application (Wright and Miller, 2001).  In other 
studies, Serenade has shown efficacy for control of bacterial spot of tomato 
(Alexander 2002) and powdery mildew of cucurbits (Everts and Armentrout 
2002). 

Several products are now available in which competition is the mode of 
action for biological control.  These include Blightban (NuFarm, Inc. USA), 
GallTrol (AgBiochem Inc. USA), Nogall (Bio-care Technology, AUSTRALIA) 
and various formulations of vesicular arbuscular mycorrhizal fungi (VAM).   
These microorganisms occupy niches that would otherwise be occupied by 
plant pathogens, resulting in reduced pathogen growth and colonization of 
plants.  Blightban, for example, contains Pseudomonas fluorescens A506, 
which colonizes plant surfaces and out-competes ice-nucleating bacteria, 
Erwinia amylovora and other bacteria.   

Predation is a well-studied mechanism of biocontrol.  Products in this 
category are primarily fungal species, most notably in the genera Trichoderma 
and Gliocladium.  A more recent commercial introduction is Coniothyrium 
minitans (Contans; Prophyta Biologischer Pflanzenschutz GmbH, 
GERMANY), which colonizes and destroys sclerotia of Sclerotinia 
sclerotiorum and S. minor.   Trichoderma spp. are among the most highly 
studied fungal biocontrol agents.  These species may have several modes of 
action, but predation against soilborne fungi such as Rhizoctonia, Fusarium and 
Pythium is well known.   Commercial products containing Trichoderma 
harzianum include Rootshield, Plant Shield and T-22 Planterbox (Bioworks, 
Inc. USA).  Gliocladium virens is the biocontrol agent formulated in the 
commercial product SoilGard (Certis, Inc. USA), while Primastop (AbBio 
Development Inc. USA) contains G. catenulatum.Finally, a mechanism of 
biocontrol that is only recently being investigated is induction of systemic 
acquired resistance. Some microorganisms cause plants to “turn on” a resistance 
response to a broad array of pathogens.  This response is usually quantitative; 
that is, resistance is not complete, but pathogen colonization, reproduction 
and/or symptom development is reduced.   Examples include various plant 
growth-promoting rhizobacteria, many of which are Bacillus spp. (Hutchinson, 
1998; Van Loon et al. 1998).  These products can be applied as seed treatments, 
soil drenches, amendments to planting mixes and foliar sprays.  Evaluation of 
these microorganisms is still underway in numerous laboratories worldwide. 
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Enhancement of Natural Biocontrol Systems 
Epidemic crop disease is a result in part of an imbalance among 

microorganisms in an agroecosystem.  Intensive cropping has led in many 
instances to circumstances in which pathogens, which utilize plants as a food 
source, are no longer constrained by soil microflora, which should be a rich 
source of competition, antibiosis and predation.  Factors that contribute to the 
depletion of soil microbial diversity and abundance include crop uniformity and 
inadequate crop rotation, loss of soil organic matter, soil compaction, poor 
drainage and non-target effects of synthetic pesticides and fertilizers.  Adopting 
practices that enhance microbial diversity and abundance may restore the 
balance in agroecosystems.   These include increasing soil organic matter, 
lengthening the crop rotation cycle, increasing varietal diversity and adopting 
cultural tactics that discourage pathogen buildup.  Organic matter can be 
increased in the soil by adding crops to the rotation plan that return a significant 
amount of plant residue to the soil, such as forage legumes (clover, alfalfa) and 
grasses.  Good quality composts with an appropriate carbon:nitrogen ratio 
incorporated into soil increase organic matter and microbial biomass, and also 
improve soil fertility for enhanced plant growth.  Manures applied at the 
appropriate time prior to crop production may have a similar effect.  We have 
found that compost applied to soil prior to planting tomatoes results in reduced 
levels of bacterial spot (Xanthomonas vesicatoria) in tomatoes, although foliar 
diseases such as early blight may be enhanced.  However, the amount of 
enhancement observed did not reduce tomato yield (Abbasi et al. 2002).  In an 
organic tomato production system, compost incorporated into soil the previous 
autumn resulted in reduced anthracnose (Colletotrichum coccodes) and 
increased yield, but this effect was variety-dependent (Abbasi et al. 2002) 

Lengthening the crop rotation cycle disrupts pathogen life cycles by 
depriving them of appropriate hosts.  This is not highly effective for pathogens 
with very broad host ranges or very long-lived overwintering structures; 
however, for the majority of pathogens it is an important tactic. Crop rotation 
also disrupts weed and insect life cycles, and affects the balance of soil 
nutrients.  Long rotations (3-5 years) should include appropriate rotational crops 
in crop families that are not susceptible to the same pests.  Vegetable crop 
varieties should be diversified as much as possible as well, although the variety 
chosen is sometimes a function of market demands.   

Finally, there are many cultural tactics that can be adopted to improve soil 
quality and reduce the ability of pathogens to cause disease.  Improving 
drainage and using raised beds for vegetables reduces the opportunities for 
oomycete pathogens such as Pythium and Phytophthora to build to epidemic 
levels.  Adjusting crop spacing for greater aeration and aligning rows in the 
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direction of prevailing winds reduces relative humidity in the canopy, which in 
turn reduces sporulation of pathogens.  Adopting trickle irrigation not only 
conserves water resources but also reduces pathogen reproduction and dispersal.   
There are many other cultural tactics that have been used successfully in 
vegetable production to reduce pest incidence and damage.  These may be site-
specific or have broader applicability; the appropriate use of crop management 
tactics that results in minimal disease must be determined by individual farmers 
to address the needs of his or her farm. 

Consistency of Biological Control Tactics 

Adoption of biological control tactics has been relatively slow in vegetable 
cropping systems.  This is due to numerous factors, including inconsistent 
performance of biocontrol products from year to year and location to location.  
Synthetic chemicals are generally more consistent and therefore more reliable 
than biocontrol products.  Many vegetables are high value crops and susceptible 
to numerous diseases, and consequently producers may be averse to risking 
substitution of conventional fungicides with biocontrol agents.  Organic 
farmers, on the other hand, are more likely than conventional farmers to utilize 
commercial biocontrol agents to address specific disease problems, although the 
principles of organic farming promote enhancement of natural microbial 
communities as well.  Perhaps the most probable niche for biological control 
products is for control of diseases for which synthetic fungicides and 
bactericides are not effective.  These include nearly all diseases caused by 
bacteria and many root and vascular diseases.  The reasons for inconsistency in 
effectiveness of biocontrol tactics are not fully understood.  However, effects of 
crop species and variety, as well as environment on establishment and survival 
of biocontrol microorganisms may be significant.   Performance inconsistencies 
may never be fully eliminated; however, performance may be improved in the 
future as more is known about the establishment, survival, and biological 
activity of microbial biocontrol agents.  Biocontrol should always be considered 
in the context of integrated pest management systems, which may buffer small 
inconsistencies in biocontrol performance and result in adequate disease control 
and crop quality.  
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Zararlılara karşı biyolojik mücadelede gelişmeler 

Nedim UYGUN11 

Giriş 

Yer yüzündeki tür sayısı 1.250.000’nin üzerinde olan böcekler tüm 
hayvansal canlıların da %75’ini oluşturmaktadır. Bu kadar zengin türe sahip 
olan böceklerin hepsi zararlı değildir. Bunların yaklaşık üçte biri zararlı, üçte 
biri yararlı, üçte biri de nötür türlerdir. İnsanlara ve hayvanlara hastalık 
taşıyarak sağlığı tehdit edenler, kültür bitkilerinde ürün kayıplarına neden 
olanlar, Orman ve Süs bitkilerine zarar verenler ile kentsel yaşamda sorun 
yaratanlar zararlı kabul edilmektedir. Ancak bunların %99’a yakın bir kısmı 
doğal olarak baskı altında tutulmaktadır. Geriye kalan %1 kadarı bile ortaya 
çıkardığı çok önemli sorunlar nedeniyle insan oğlunu tarih boyunca 
uğraştırmaya yetmiştir. Gerek sağlık, gerek sosyal ve gerekse ekonomik açıdan 
birçok olumsuzlukları ortaya çıkaran bu türleri elemine etmek veya baskı altına 
alabilmek için tarihin ilk devirlerinden bu yana çeşitli mücadele yöntem ve 
teknikleri geliştirilmiştir. Bunlar, Kültürel Önlemler, Fiziksel-Mekaniksel 
Mücadele, Kimyasal Mücadele, Biyolojik Mücadele, Biyoteknik Mücadele 
ve Entegre Mücadele olarak gruplandırılabilir. 

Bu yöntemlerden kimyasal mücadele özellikle 20. yüzyılın ikinci 
yarısından sonra zararlıları baskı altına almada en yoğun kullanılan yöntem 
haline gelmiştir. Bunun ana nedeni ise, 1940’lı yıllarda sentetik pestisitlerin 
keşfedilmesi, kısa sürede etki göstermesi ve uygulamasının kolay olmasıdır. 
Ancak, kısa sürede etki gösteren, uygulaması kolay olan bu tür kimyasallara, 
zararlılar ve hastalıklarla mücadelede tek kurtarıcı olarak bakılmış ve uzun 
süreli olumsuz etkileri 1950’li yıllara kadar fark edilmemiştir. Kimyasalların 
uzun vadede çevreye yaptıkları geriye dönüşümsüz olumsuz etkileri ilk olarak 
1962 yılında Rachel Carson tarafından “Sessiz ilkbahar” (Silent Spring) adlı 
kitapta anlatılmıştır. Bu kitap biyologlara, ekologlara, araştırıcılara, çevrecilere 
vb. birçok kesime çok önemli mesajlar vermiş ve bundan sonra da bu konudaki 
çalışmalara hız verilmiştir.  

Örneğin, DDT’nin keşfinden önceki 1940’ların başına kadar zararlılar 
tarafından üründe meydana gelen kaybın dünya ortalaması %7 iken, 1980’lerin 
sonuna doğru bu kayıp %13’e yükselmiştir (Wilson, 1990). Bu ürün kaybındaki 
iki katlık artış, ilaç devriminden sonra başlamış ve aynı dönem içinde ilaç 
kullanımında ise 12 katlık bir artış meydana gelmiştir (Poppy, 1997). Ürün 
kayıplarındaki bu artış, ilaçlara dayanıklılığın artması, potansiyel zararlıların 
                                                 
1  Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, 01330 Adana 
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ekonomik zararlı durumuna geçmesi ve doğal düşmanların öldürülmesinden 
kaynaklanmıştır. Bunlara insan ve hayvan sağlığının tehdit edilmesi, gıda 
maddelerindeki ilaç kalıntıları, çevre kirlenmesi ve yüksek ilaç fiyatları da 
eklenince, kimyasal mücadeleye alternatif çevre dostu ve daha ucuz mücadele 
yöntemlerine geçilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu yöntemlerden en ümit verici, 
en çevre dostu, en ucuzu ve en sürdürülebilir olanı ise “Biyolojik 
Mücadele”dir.  

Biyolojik mücadele çalışmalarına ağırlık verilmesinin nedeni, sadece 
kimyasal mücadelein olumsuz etkisinden kurtulmak değil, aynı zamanda 
belkide daha önemlisi, doğada zararlıları %99 oranında baskı altında tutan 
yararlı mikro ve makro organizmalardan yararlanılmak istenmesidir.  

Biyolojik Mücadelenin Tanımı 
Bilim adamlarınca Biyolojik Mücadelenin tanımı uzun yıllar tartışılmış ve 

hala da tartışılmaktadır. Biyolojik mücadele terimi ilk kez 1919 yılında Smith 
tarafından kullanılmış olup, biyolojik mücadeleyi basit olarak “zararlı 
populasyonlarını doğal düşmanları vasıtasıyla baskı altına alma veya 
düzenleme” şeklinde tanımlamıştır. Yazar burada doğal düşman olarak sadece 
parazitoit, predatör ve patojenleri kasdetmiştir. Van den Bosch et al., (1982), 
biyolojik mücadele teriminin hem “Uygulamalı Biyolojik Mücadele” yani “ 
insanlar tarafından doğal düşmanların zararlılara karşı kullanılması” ve hem de 
“Doğal Biyolojik Mücadele” yani “insanın müdahelesi olmadan doğada 
kendiliğinden oluşagelen baskıyı” ifade etmek üzere kullanıldığını 
belirtmektedir.  

Debach (1974) biyolojik mücadeleyi doğal mücadelenin bir parçası olarak 
kabul etmekte ve ekolojik anlamda “parazitoit, predatör ve patojenlerle, 
herhangi bir zararlının populasyon yoğunluğunu, bu etmenlerin olmadığı 
zamanki yoğunluğundan daha düşük düzeyde tutulmasını sağlayan 
düzenlemeler” olarak tarif etmektedir. Debach (1974) doğal mücadeleyi ise 
“Doğada canlı populasyonlarının belirli bir zaman periyodunda iniş ve 
çıkışlarının bir veya daha çok doğal faktörler kombinasyonu tarafından 
düzenlenmesi” şeklinde tarif etmekte ve bu faktörleri biyotik ve abiyotik olarak 
iki gruba ayırmaktadır. Bu faktörler;  

- Doğal düşmanlar, 
- Besin (kalite ve kantite), 
- Tür içi rekabet,  
- Türlerarası rekabet (diğer doğal düşmanlar), 
- İklim ve diğer fiziksel faktörler,   ve 
- Yer ve yaşam alanı istekleri. 
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Burada da görüldüğü gibi “Doğal mücadele”de insan aktivitesi yoktur. 
Biyolojik Mücadele’de ise; 

- Biyolojik mücadele alanını uygulayıcı belirler, 
- Tüm faaliyetler insanlar tarafından yönetilir   ve 
- Ekonomik girdi gerektirir. 

Dolayısıyla biyolojik mücadele kendiliğinden gelişen bir olay olmayıp, 
insan aktivitesini gerektiren düzenlemelerdir. Son yıllarda bazı bilim adamları 
Doğal Mücadele (Natural control) veya aynı anlamda kullanılan Doğal 
Biyolojik Mücadele (Natural biological control) terimlerinin yanlış 
kullanıldığını belirtmektedirler. Çünkü “control” terimi biyolojik mücadele 
(biological control) kimyasal mücadele (chemical control), fiziksel mücadele 
(physical control) gibi terimler olup, bunlarda da mutlaka insan aktivitesi vardır. 
Bu nedenle, “Natural control” ve “Natural biological control” terimleri 
yerine insan aktivitesinin olmaması nedeniyle “NATURAL REGULATION” 
terimlerinin kullanılmasının daha doğru olacağını savunmaktadırlar. 

Huffaker and Messenger (1976), bazı bilim adamlarının bitkilerde hastalık 
ve zararlılara karşı dayanıklı ya da toleranslı ırklar geliştirilmesi, kültürel 
uygulamaların modifikasyonuyla zararlıların bulaşmasının önüne geçilmesi ya 
da azaltılması, kısır erkek salım yöntemiyle zararlıların erdikasyonu, genetik 
çalışmalar, hormon ve feromonlara dayalı mücadele yöntemleri vb. birçok 
mücadele yöntem ve tekniği biyolojik mücadele kapsamına alarak kapsamı 
genişletmek istediklerini vurgulamaktadırlar. Yazarlar bu yöntemlerin biyolojik 
mücadele içinde yer almasının genelde onaylanmadığını da belirterek, var olan 
uygun tanımın geçerli olduğunu savunmaktadırlar. Bu biyolojik mücadele 
yöntemi içine alınmak istenen bu konuların bir kısmı “Kültürel önlemler” bir 
kısmı ise “Biyoteknik yöntemler”olarak değerlendirilmektedir. Bu konu ile 
ilgili olarak Doutt (1972), Biyolojik mücadele tanımının ya da anlamının bu 
şekilde genişletilmesinin “Biyolojik mücadelenin eşsiz ekolojik ve 
fonksiyonel esaslarını karartacak, kamufle edecek ve zarar verecektir” 
demektedir.  

Sailer (1991), feromonları, doğal bitki türevlerini, böcek gelişim 
düzenleyicilerini, steril böcek salımlarını ve genetik manipulasyonları yardımcı 
biyolojik mücadele (parabiological control) etmenleri olarak kabul 
etmektedir. 

Hagler (2000), biyolojik mücadele’yi “Zararlıların mücadelesinde, 
doğal düşmanların insanlar tarafından kullanılmasıdır” şeklinde tarif 
etmekte ve biyolojik mücadeleyi doğal mücadeleden ayırmaktadır. Yazar 
ayrıca, ABD Ulusal Bilimler Akademisi’nde bir grubun, biyolojik mücadelenin 
tanımında bulunan canlı organizmalara gen ve gen ürünlerini de ekleyerek 
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biyolojik mücadelenin çalışma alanını genişletmek istediklerini 
vurgulamaktadır. 

FAO’nun 1996 yılında çıkardığı “Egzotik Biyolojik Mücadele 
Etmenlerinin İthali ve Salımı İle İlgili Yönetmelik”te biyolojik mücadele, 
“Canlı doğal düşmanlar, antogonistler, rekabetçiler ve diğer kendi 
çoğalabilen biyolojik varlıkların kullanılmasıyla yapılan zararlı mücadele 
stratejisidir” şeklinde tarif edilmektedir. Kanımca bu tarif biyolojik 
mücadeleyi en iyi şekilde tanımlamaktadır. Çünkü bu tarifte, “kendi 
çoğalabilen biyolojik varlıklar ve  insanlar tarafından kullanılması” gibi 
biyolojik mücadelenin esasını vurgulayan terimler yer almaktadır. Nitekim daha 
önceleri “ENTOMOPHAGA” ve 1998’den sonra da “BIOCONTROL” adı 
altında çıkan ve sadece biyolojik mücadele ile ilgili makaleleri basan derginin 
1985-2000 yılı sayılarındaki makale konuları incelendiğinde tamamının kendi 
çoğalabilen biyolojik varlıkların biyolojileri, ekolojileri, av-avcı, konukçu-
paratitoit ilişkileri, ilaçların doğal düşmanlara etkileri, antogonistler, zararlı ve 
yabancı otlara karşı canlı organizmaların kullanılması vb. konuları içermekte 
olup, canlı olmayan biyolojik kökenli bileşiklerin kullanılması, hastalık ve 
zararlılara dayanıklı bitki ırklarının geliştrilmesi, hormonlar, feromonlar, gen ve 
gen ürünleri vb. biyolojik mücadele kapsamına girmeyen konular dergide yer 
almamaktadır.  

Ancak, Kültürel önlemler ve Biyoteknik yöntemler olarak adlandırılan 
yukarıda sayılan yöntemlerin “Entegre Mücadele” programlarında ağırlıklı 
olarak yer alması Biyolojik mücadelenin başarısını arttıracaktır, çünkü bunlar 
genellikle selektif olup, doğal dengeyi bozucu nitelikte değildirler.  

Biyolojik Mücadele Uygulama Yöntemleri 

Yeni Doğal Düşmanların İthal Edilerek Yerleştirilmesi 
Bir bölgeye yeni bir zararlı girdiğinde, girdiği bölgede doğal düşmanları da 

yoksa kısa bir süre sonra çok yüksek populasyonlar oluşturarak ekonomik 
zararlara neden olurlar. Bu zararı önlemek için, zararlının orijin ülkesinden 
doğal düşmanları ithal edilerek zararlının bulunduğu faunaya yerleştirilmeye 
çalışılır. Aynı işlem yerli doğal düşmanların etkili olmadığı ekonomik zararlı 
yerli türlere de uygulanmaktadır. En eski yöntemlerden biri olduğu için buna 
“Klasik Biyolojik Mücadele” adı da verilmektedir.  

İthal edilecek doğal düşmanlarda olması gereken özellikler aşağıdaki 
şekilde sıralanabilir. 

- Konukçu spektrumu dar olmalıdır. Bu nedenle konukçusuna özelleşmiş 
parazitoitler, polyphag predatörlere tercih edilmelidir. 
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- Girdikleri bölgeye uyum sağlamalıdır. Girdikleri bölgenin ekolojik 
koşullarında yeteri kadar çoğalamıyorlarsa etkili olmaları mümkün 
değildir. 

- İthal edilecek doğal düşman kolay üretilebilmelidir. Çünkü ithal edilen 
doğal düşmanların girdiği bölgeye yerleştirme şansını arttırmak için birkaç 
yıl belli sürelerle milyonlarcasının üretilip salınması gerekebilir. 

- İthal edilecek doğal düşman, girdiği bölgede belli bir süre sonra zararlı 
durumuna geçmemelidir. 

- Yerli doğal düşmanlardan daha başarılı olmalıdır. Böylece, herhangi bir 
doğal düşmanı ithal etmeden önce doğal düşmanın kendisini ve yeni 
gireceği bölgenin ekolojik koşullarının çok iyi araştırılması gerektiği 
ortaya çıkmaktadır.  

İthal ve yerleştirme calışmalarında ülkemiz için en başarılı örnek olarak, 
Torbalı koşnil (Icerya purchasi)’e karşı Rodolia cardinalis ve Defne 
beyazsineği (Parabemisia myricae)’ne karşı Eretmocerus debachi’yi 
gösterebiliriz. Şu anda bu zararlıların mücadelesinde bu doğal düşmanların 
dışında başka hiçbir mücadele yöntemine gerek duyulmamaktadır.  

Doğal Düşmanların Çoğaltılarak Salınması 
Doğal düşmanlar salındıkları faunaya yerleşip, çoğalıp ertesi yıla 

geçemiyorsa, ithal edilen doğal düşman salım için yeterli miktarda değilse veya 
doğada mevcut doğal düşmanlar zararlıyı baskı altına alabilecek populasyon 
düzeyinde değilse, bu gibi durumlarda doğal düşmanlar laboratuvarlarda 
periyodik olarak üretilerek gerekli zamanlarda ve yeterli sayıda zararlının 
bulunduğu alana salınır. Bu yöntemde en çok kullanılan biyolojik mücadele 
etmenleri entomopatojenlerdir. Dünyada bugün birçok entomopatojen ticari 
olarak üretilmekte ve ekonomik zararlı türlere karşı kullanılmaktadır. Parazitoit 
ve predatörlerin üretimi entomopatojenlere oranla hem zor hemde daha 
pahalıdır. Tüm bunlara karşın yine de bazı firmalar ve küçük işletmeler bu 
doğal düşmanları av ve konukçuları üzerinde üretip satmaktadırlar. Parazitoit ve 
predatörlerin yapay besi ortamlarında üretilmeleri daha ucuza malolmaktadır. 
Ancak buradaki esas problem yapay besi ortamında üretilen doğal düşmanların 
doğada etkili olup olmadığının araştırılarak ona göre yapay besi ortamının 
hazırlanmasıdır. Bunlara ek olarak parazitoit ve predatörlerin üretimi ve salımı 
belli standartlara oturtulmalıdır. Örneğin, bir yumurta parazitoiti zararlı 
yumurtasının doğada bulunduğu bir dönemde ve günün serin saatlerinde 
salınmalıdır. Salımlarda zararlı populasyonuna göre yararlının salım miktarı 
hesaplanmalıdır. Bu tür güçlükler nedeniyle parazitoit ve predatörlerin 
çoğaltılıp salınması genellikle yüksek ekonomik değeri olan ürünlerde ve sera 
vb. dar alanlarda uygulanmaktadır. Doğal düşmanların çoğaltılarak salım 
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yöntemi son derece çevre dostu bir yöntemdir. Ancak yukarıda özet olarak 
değinilen problemler aşılmadan, doğal düşmanların üreticiye sunulması bu 
yöntemin gelişmesini önemli ölçüde engelleyecektir. 

Doğada Mevcut Doğal Düşmanların Korunması ve Desteklenmesi 
Bu yöntem aslında mevcut doğal dengenin korunmasında veya denge 

bozulmuş ise tekrar kurulmasında en önemli çalışmaları oluşturur. Çünkü 
doğada her zararlının birden fazla doğal düşmanı olup, zararlılar bunlar 
tarafından baskı altında tutulurlar. Herhangi bir nedenle (bilinçsizce ve sık ilaç 
kullanımı, biyotopların doğal düşmanlar aleyhine değiştirilmesi vb.) bu doğal 
düşmanlar olumsuz yönde etkilenirse, yani populasyonları düşerse, doğal 
düşman baskısından kurtulan zararlılar kısa bir süre içinde çoğalarak ekonomik 
zarar düzeyinin üstüne çıkarlar ve önemli ölçüde zarar oluştururlar. İşte bu 
nedenle ekosistemler zararlı ve yararlılar açısından çok iyi araştırılarak 
zararlının baskı altında tutulmasında ana faktör olan doğal düşmanların tüm 
ekolojik istekleri yerine getirilmeye çalışılmalıdır. Doğal düşmanların 
faaliyetini engelleyen faktörler araştırılarak ortaya konulmalıdır.  

Koruma ve destekleme çalışmalarında aşağıdaki konulara dikkat 
edilmelidir: 

- Geniş spektrumlu ilaçlar yerine spesifik ilaçlar kullanılmalı, 
- Olanaklar ölçüsünde kaplama ilaçlama yerine nokta ilaçlamaya yer 

verilmeli, 
- İlaçlama mutlaka gerekiyorsa, doğal düşman faaliyetinin en yoğun olduğu 

dönemin dışında yapılmalı, 
- Doğal düşmanların inaktif dönemlerinde saklanabilecekleri barınaklar 

oluşturulmalı, 
- Doğal düşmanlara ballı madde, nektar, polen vb. besin üreten doğal besin 

kaynakları hazırlanmalı, 
- Gerektiğinde yapay besin ilave edilmeli, 
- Tarla ve bahçe kenarlarındaki bitki örtüsü yok edilmemeli, korunmalı, 
-  Doğal düşmanların alternatif av ve konukçuları korunmalı, yoksa ortamda 

bulunması sağlanmalı, 
-  Doğal düşmanların faaliyetini engelleyen karınca ve toz sorunu 

çözülmelidir. 

Biyolojik Mücadelede Kullanılan Etmenler 
Doğada doğal olarak bulunan canlı gruplarının hemen herbirinde doğal 

düşman niteliğinde türler olup, bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 
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- Böcekler  - Balıklar 
- Akarlar  - Kuşlar 
- Bakteriler  - Memeliler 
- Funguslar  - Salyangozlar ve Sümüklü Böcekler 
- Virüsler  - Protozoalar 
- Nematodlar 

Bunların tümü biyolojik mücadelede özellikle de doğal biyolojik 
mücadelede doğal dengenin korunması açısından vazgeçilmez bir öneme 
sahiptirler. Ancak insanlar tarafından yönlendirilen biyolojik mücadelede en 
yüksek başarı parazitoit, predatör ve entomopatojenlerde görülmektedir. 

Parazitoitler 
Parazitoit terimi entomoloji ile ilgili birçok literatürde ve özellikle de daha 

eski literatürde “parazit” olarak geçmektedir. Bu iki terim çok kez içiçe 
değiştirilerek kullanılmaktadır. Ancak, parazitoitler konukçuları üzerinde 
beslenerek konukçusunu öldürürler, parazitler ise yine konukçuları ile 
beslenirler fakat konukçusunu öldürmezler. Parazitoitlerin ergin öncesi 
dönemleri sadece bir adet konukçu ile beslenirler, beslendiği konukçudan 
ayrılmazlar ve o konukçuyu aynı zamanda yaşama yeri olarak kullanırlar. 
Parazitoitlerin erginleri ise hareketlidirler ve yaşamlarını sürdürmek için 
genellikle ballı madde, nektar ve polene gereksinimleri vardır. Ancak bazı 
türlerin konukçuları ile de beslendiği ve bu yolla da konukçusu üzeride etkili 
olduğu bilinmektedir. 

Parazitoitler genellikle konukçularından daha ufaktır ve konukçularının 
belirli bir dönemini parazitlemektedirler. Böylece yumurta, larva, pupa 
parazitoitleri diye gruplandırılırlar. Bazı durumlarda ise parazitoit yumurtalarını 
konukçusunun herhangi bir dönemine koyar ve ergin olarak bir sonraki 
döneminden dışarı çıkar. Örneğin yumurta, konukçusunun larva dönemine 
bırakıldığında, parazitoit erginleri konukçunun pupa döneminde ortaya çıkar. 
Bu gibi parazitoitlere larva-pupa parazitoitleri adı verilir. Zararlılara saldıran 
parazitoite genellikle pirimer parazitoit, pirimer parazitoitlere saldıranlara ise 
hyperparazitoit denilmektedir. Hyperparazitoitlerin ortamda bulunması 
genellikle biyolojik mücadele açısından istenmeyen bir durumdur. 

Parazitoitler genellikle sadece bir konukçu türe veya akraba birkaç türe 
saldırırlar. Bu durum parazitoitlerin biyolojik mücadelede kullanılabilecek en 
uygun etmen olmasını sağlamıştır. Gerek üretiminin predatörlere göre kolay 
olması ve gerekse de konukçu spektrumunun dar olması nedeniyle klasik 
biyolojik mücadele ve çoğaltılarak salım yapılan biyolojik mücadele 
programlarında en çok kullanılan bir etmen grubunu oluştururlar. 
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Doğal ve agroekosistemlerde sayılamayacak kadar çok türü bulunan 
parazitoitlerin yaklaşık %78’i sadece Hymenoptera ve bir bölümü de Diptera 
takımında bulunurken, predatörlerin ise böceklerin hemen hemen tüm 
takımlarında az veya çok oranda bulunduğu bildirilmektedir (Feener and 
Brown, 1997). 

Predatörler 

Birçok böcek takımında bulunan predatörler genellikle polyfagdırlar. 
Belirli bir ava özelleşmiş olanları çok azdır. Bunların hem ergin öncesi, hem de 
ergin dönemleri genellikle avcıdır. Çok yaygın olmamakla birlikte bazı 
predatörlerin erginleri avları ile değil, ballı madde, nektar, polen, su vb. 
maddelerle beslenirler. Ergin predatörler yumurtalarını avlarının bulunduğu 
yerlere bırakırlar, yumurtadan çıkan larvalar avlarını aramaya başlarlar ve 
bulduklarını ya çiğneyerek ya da sokup-emerek oburca tüketirler. Bunlar 
genellikle kendinden daha ufak ve daha zayıf avlara saldırırlar. Ancak, bazı 
predatör türleri kendinden daha iri bireylere saldırdığında onu ilk önce bir 
zehirle hareketsiz hale getirir ve ondan sonra yemeye başlar. Bazı gelin böceği 
erginlerinin 1-2 aylık ömürlerinde günde 100 kadar yaprakbiti tükettiği 
bilinmektedir.  

Polyfag olmaları nedeniyle predatörler, özellikle koruma ve destekleme 
şeklindeki biyolojik mücdele programlarında kullanılabilecek en önemli 
etmenlerden bir grubu oluştururlar. Ancak, bazı türlerde kannibalizm, bazı 
türlerin ise zararlı olmayan diğer canlılarla beslenmesi, predatörlerin olumsuz 
yönleridir. 

Predatörlerin çoğaltılarak biyolojik mücadelede kullanılması tam olarak 
uygulamaya sokulamamıştır. Bunların kitle üretimi pahalı ve zordur. Yapay besi 
ortamlarında üretilenlerin de doğadaki etkinliğinin belirlenmesinde önemli 
eksiklikler vardır. Yapay besi ortamı hazırlama ve predatörlerin etkinliklerinin 
belirlenmesi konularındaki araştırmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.  

Entomopatojenler 
Böceklere karşı biyolojik mücadelede kullanılan entomopatojenler, 

bakteriler, funguslar, virüsler, protozoalar ve nematodları kapsamaktadır. Bir 
takım literatürde protozoalar ve nematodlar kendi adları ile ayrı gruplar halinde 
incelenirler. Burada belirtilen her gruptan yüzlerce hatta binlerce türün 
böceklere saldırdıkları bilinmektedir. Ancak bunlardan çok azı zararlı 
mücadelesinde kullanılmaktadır. Doğada doğal olarak bulunan 
entomopatojenler böceklere saldırırlar, hastalandırırlar ve bazende öldürürler. 

Birçok entomopatojenin kitle üretimi yapılarak “biyolojik 
insektisid”olarak piyasaya sürülmüştür. Bunların en başında gelenlerden biri de 
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Bacillus thuringiensis olup, birçok böcek türüne karşı başarı ile 
kullanılmaktadır. Entomopatojenler genellikle standart ilaçlama aletleri veya 
sulama suyuna karıştırılarak uygulanmaktadır. Ticari olarak üretilen bu 
entomopatojenler genellikle türe spesifik olduğu için biyolojik mücadelede 
emniyetle kullanılabilecek etmenlerdir. Ne yazıkki bu preparatlar dünya ilaç 
piyasasının ancak %2-5’ini oluşturmaktadırlar (Ridgway and Inscoe, 1998).  

Bu konudaki çalışmalar hızla sürdürülmekte olup, birçok entomopatojen 
türün biyolojik mücadelede ümitvar sonuçlar verdiği ortaya çıkarılmıştır. Diğer 
taraftan doğada doğal olarak bulunan entomopatojenler için uygun 
mikrohabitatlar oluşturarak onların etkinliğinin artırılmasına çalışılmalıdır.  

Sonuçlar ve Öneriler 
Tarım ilaçlarının her türlü olumsuz etkilerinin ortaya çıkması, doğadaki 

yaralanılabilecek doğal düşmanların bolluğu ve çevre bilincinin artması 
“Biyolojik Mücadele” gibi çevre dostu, sürdürülebilir ve ucuz bir mücdele 
yöntemine ağırlık verilmesinin nedenleri olmalıdır. Ayrıca uluslararası doğal 
düşman ithallerinin kolaylaşması ve doğal düşmanların kitle üretimlerinde 
modern teknolojinin kullanılması da biyolojik mücadele çalışmalarına hız 
verilmesini gerektiren diğer nedenlerdir. Bugün istenen, birim alandan sadece 
bol ürün almak değil, aynı zamanda belki de daha önemlisi gıda güvenirliği olan 
üretim yapmaktır. Bu nedenle ABD başta olmak üzere tüm batı ülkelerinde ilaç 
kullanımının olmadığı veya en az olduğu mücadele yöntemlerine geçilmesi için 
devlet tarafından çok yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin, ABD’inde 
devlet öncülüğünde ürünlerin %75’inde Entegre Mücadele (IPM) 
uygulamalarını yerleştirmek için çalışmalar başlatılmıştır (U.S. Congress, 
1995). Biyolojik mücadele yönteminin ağırlıklı olarak devreye girdiği, ilaç 
kullanımının elemine edildiği veya en aza indirildiği entegre mücadele 
uygulamaları gelişmekte olan Asya ülkelerinde bile ulusal ürün koruma 
stratejisinin en başında gelmektedir. Ülkemizde ise “Biyolojik 
mücadele’konusunda devlet desteğinin yeterli olduğunu söylemek mümkün 
değildir. Antalya’da var olan tek “Biyolojik Mücadele Enstitüsü”’de 1980’li 
yıllarda kapatılmıştır. Umudumuz ve önerimiz, sağlıklı bir yaşam, ilaçsız sebze 
ve meyve ve temiz bir çevre için, devletin desteği başta olmak üzere, 
araştırıcılar, üreticiler, uygulayıcılar ve toplumun her kesiminin bu konuya 
duyarlı olması ve destek vermesidir. 

Bir kızılderilinin kehaneti: 
- Yalnızca son ağaç kesildikten, 
- Son ırmak zehirlendikten        ve 
- Son balık yakalandıktan sonra ancak,  

paranın yenemeyeceğini anlayacaksınız!! 
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Integrating biological controls with plant defensive 
chemistry in vegetable crops 

Casey W. HOY1 
Abstract 

Natural controls, including the action of insect natural enemies and pathogens, are 
seldom sufficient by themselves for control of agricultural pests.  Biological control, 
therefore, usually requires some manipulation and management of pest populations, 
beneficial organisms, or both.  Although insecticides and resistant varieties typically are 
used as the primary control method for insect pests, they can also be used to manage the 
interaction between insect pests and biological control agents for successful biological 
control.  Transgenic plant cultivars that express high levels of Bacillus thuringiensis 
endotoxin can selectively remove a key pest, allowing natural enemies to function 
successfully in suppressing other secondary pests.  Transgenic potatoes, for example, 
essentially eliminate Colorado potato beetle and permit biological control of aphids by a 
complex of insect predators.  Insecticides for use on potatoes in the United States 
include a variety of materials that have different effects on the pest complex and the 
resulting interactions with natural enemies.  Bacillus thuringiensis functions well in 
connection with beneficial insects by adjusting both population density and phenology.  
Similar results have been reported for entomopathogenic nematodes and systemic 
insecticides, leading to novel research on improving the efficacy of these biological 
control agents. 

Introduction 
Vegetable crops must meet strict quality standards in the United States.  

Insect damage is rarely tolerated by buyers, and growers respond with strict 
control of insect pests in their crops.  Since the first half of the 20th century, they 
have relied largely on chemical pest controls to achieve the strict quality 
standards demanded by the marketplace.  Although growers often recognized 
that natural enemies contributed some control without further manipulation, that 
broad spectrum insecticides suppressed those natural control agents, and that 
chemical insecticides were expensive, the high value of vegetable crops 
provides easy justification for extensive insecticide use to achieve required 
market standards.  Insecticide resistance, economic competition, and newer 
more narrow spectrum insecticides have resulted in opportunities to use plant 
defensive chemistry in support of biological control rather than as a complete 
replacement for it.  In this paper I will examine several examples of how plant 
defensive chemistry, either in the form of resistant varieties or in foliar or 
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systemic insecticide sprays, can support and help manage the interaction 
between insect pests and their natural enemies. 

Eliminating a key pest 

The Colorado potato beetle is a key pest of potato crops throughout North 
America and now Europe and Asia.  In North Central and North Eastern United 
States, this pest can reach very high population densities and cause complete 
defoliation of potatoes if left uncontrolled.  Colorado potato beetle was 
responsible for the early development of chemical pest controls in the late 
1800’s.  For approximately a 25-year period from 1970-1995, control of 
Colorado potato beetle with broad-spectrum insecticides was the dominant 
feature of potato pest management in this region.  In the late 1980’s, strains of 
Bacillus thuringiensis were discovered that had coleopteran activity, including 
activity against Colorado potato beetle.  

Potatoes were one of the first crops for which genetic engineering achieved 
very high levels of expression of the protein endotoxin responsible for insect 
control (Perlak et al. 1993).  These unique cultivars provided an opportunity to 
examine the influence of the single key pest, Colorado potato beetle and the 
insecticide use associated with its control, on biological control of aphids in 
potatoes when experimental plots were established to examine the entire potato 
arthropod community .  Plots were replicated 4 times and arranged in a 
randomized complete block design.  Treatments consisted of: nontransgenic 
potatoes with no insect control, nontransgenic potatoes with conventional foliar 
sprays (azinphos-methyl and permethrin as required for CPB, dimethoate for 
PLH), nontransgenic potatoes with Bt foliar sprays (M-Trak for CPB and 
malathion for PLH), transgenic potatoes with in-furrow phorate for PLH control 
(expected low impact on natural enemies), transgenic potatoes with malathion 
for PLH (expected medium impact on natural enemies), and transgenic potatoes 
with dimethoate for PLH (expected high impact on natural enemies).  No 
insecticides were used for aphid control in any of the test plots.  Treatments 
were applied to each plot when pest insect populations exceeded local action 
thresholds for each specific pest.  Arthropods were sampled at the center of the 
plots on weekly intervals using a variety of sampling methods including 
vacuum sampling with a portable gasoline leaf blower (Sears Craftsman 32cc) 
with a net inserted into the intake pipe.  All arthropods were vacuumed from a 
randomly selected 1 m length of row.   

CPB were completely controlled by the transgenic potatoes.  Although adult 
beetles and occasional small (≤ 1 cm diameter) feeding holes were found on 
transgenic plants, very few egg masses or larvae were found in the transgenic 
plots.  Nontransgenic plots were completely defoliated by CPB in the following 
order:  untreated, conventional controls, foliar Bt treated.  Aphid population 
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densities remained low throughout the study in all treatments except the 
conventional control plots, which were sprayed frequently with broad spectrum 
insecticides (Figure 1).  In the conventional control plots, aphid population 
densities increased exponentially during late Jul and early Aug, then rapidly 
declined when the plants were completely defoliated by CPB.  Population 
densities of predaceous insects that are typically associated with aphids were 
low in the conventional control plots during Jul and Aug, particularly when 
measured by vacuum sampling.  Furthermore, the predator-prey ratio in these 
plots was much lower than in other treatments throughout the period when the 
aphid populations were increasing.   The only other difference between the 
conventional control plots and other treatments was frequent use of permethrin.  
If permethrin directly increased aphid reproduction, then we would expect 
aphids to move to neighboring plots and increase to high population densities 
there also.  Aphids never increased substantially in the experimental units of 
surrounding plots.  Therefore, differences in natural enemy populations provide 
the best explanation for both high aphid population density in the conventional 
control plots and low aphid population density in  the other treatments.  We did 
observe both aphids and their predators on the plants adjacent to the 
conventional control plots.  By removing a key pest without broad-spectrum 
insecticide use, we achieved successful biological control of other pests. 

Development rates 
Bt toxicity affects insect development rate.  In a field study we treated 

potato plants with standard rates of foliar applied Bt.  When the spray residue 
dried we placed CPB larvae on the plants and followed their transition to 
subsequent growth stages.  We followed ten replicates each of groups of 20 1st 
instars, 2nd instars, 3rd instars and 4th instars.  Both 1st and 2nd instars suffered 
fairly high mortality.  For the later instars, however, mortality was low but 
development was significantly delayed.  For both of these later stadia, untreated 
larvae molted or pupated well before the treated larvae.  The consequence in 
terms of biological control is that predators and parasites that target a particular 
stage of their host or prey have a much longer period of time during which they 
can target Bt intoxicated larvae.  Furthermore, little direct effect of the Bt is 
observed on parasitoids and predators.  Bt works to improve the interaction with 
predators and parasitoids in this way. 

Choosing insecticides for compatibility with biological controls requires an 
understanding of the spectrum of activity of the insecticide.  For a long time, Bt 
sprays have been one of the best choices available for an effective control 
program for diamondback moth and other lepidopterous pests of cruciferous 
crops (Biever et al. 1994, http://ohioline.osu.edu/b672/index.html, 
http://www.nysaes.cornell.edu/ent/hortcrops/spanish/dbm.html).  It effectively 
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controls the pests both by direct mortality to larvae after feeding and also by 
decreasing the development rate and feeding activity of survivors.  It has no 
direct effects on the predators or parasites that attack these pests naturally.  One 
parasite in particular, the braconid wasp Diadegma insulare, can commonly 
cause parasitism rates greater than 75% (Xu et al. 2001).  The early instars are 
parasitized, and if their development rate is slower, they are exposed to 
parasitism by Diadegma for a longer period of time.  This appears to be a key to 
the compatibility between Bt and the parasite.  But another key to getting very 
high rates of parasitism is the ability of Diadegma to search for diamondback 
moth larvae over a large area, moving easily between fields (Horn 1987; Idris 
and Grafius 1997, 1998; Mitchell et al. 1997).  When we sampled diamondback 
moth parasitism levels over the growing season at a central site in the 
production area (Figure 2), we found that the population of parasites built up 
over a period of two months to numbers that were not particularly high but very 
effective in controlling diamondback moth.  Most of the parasites and 
diamondback moth in this small planting would have developed in surrounding 
commercial fields.  Furthermore, the cropping cycle is short enough that both 
populations would have to grow by moving from earlier to later plantings.  The 
approach to using insecticides in each individual field, therefore, needs to allow 
Diadegma to survive and move between fields but still control diamondback 
moth in each field. 

Building natural enemy populations over the long term 

Biological control takes place over longer time frames and larger areas than 
individual crops and their pest infestations.  We have recently been conducting 
research on entomopathogenic nematodes to find ways to build populations of 
these beneficial organisms in soils.  The vegetable production area in which we 
work contains a wide range of soil insect pests including carrot weevil, onion 
and cabbage maggot, flea beetles, cutworms, thrips, wireworms, Colorado 
potato beetle, and other pests that occasionally spend time on the surface of the 
soil.  Any of these pests are potential prey for entomopathogenic nematodes.  
Although entomopathogenic nematodes have not proven to be effective 
insecticide replacements in vegetable production, evidence for infection and 
suppression of vegetable insect pests is ample.  Georgis et al. (1983) were the 
first to report on the susceptibility of the cabbage maggot (Delia radicum) to 
entomopathogenic nematodes.  Schroeder et al. (1996) evaluated several species 
of nematodes and found that Steinernema feltiae (N27 strain) and H. 
bacteriophora (Oswego strain) were the most effective nematode species for the 
control of cabbage maggot.  Royer et al. (1996) also reported that S. feltiae was 
the most effective species at locating the maggot larvae in muck soils.  These 
studies not only demonstrate the potential of nematodes to impact cabbage 
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maggot populations but also suggest that the nematodes of choice against this 
pest are S. feltiae and H. bacteriophora.  Our preliminary field studies 
conducted during summer 2001 demonstrated that in mixed vegetable stands of 
green onions infested with late instars of onion maggots, S. carpocapse and H. 
bacteriophora (Lewiston strain) application resulted in approximately half the 
number of damaged onion plants compared with the control.    

 Belair & Boivin (1985) reported the susceptibility of carrot root weevil 
(Listronotus oregonensis) larvae, pupae, and adults to S. carpocapsae, S. feltiae, 
and H. bacteriophora.  They also found that S. carpocapsae applied to soil in 
pots reduced survival and oviposition of adults and reduced root damage by 
59% (Belair & Boivin, 1995).  More recently, we have demonstrated that H. 
bacteriophora is more effective than S. carpocapsae in infecting carrot weevil 
in the high organic matter muck soils where vegetables are grown in the Great 
Lakes Region (Miklasiewicz et al. 2002).  Nematodes have been very successful 
for the control of different weevil species and have replaced chemical 
insecticides for weevil control in several markets, including citrus weevil in 
Florida (Schroeder, 1992; Duncan & McCoy, 1996), black vine weevil  in 
Europe (Richardson, 1990), strawberry root weevil (Klingler, 1988) and fuller 
rose beetle (Morse & Lindegren, 1996).  Flea beetles would be another target 
for entomopathogenic nematodes, which provide excellent control of the mint 
flea beetle (Longitarsus spp.).  Sweet potato flea beetle (Chaetocnema confinis), 
crucifer flea beetle (Phyllotreta cruciferae), striped flea beetle (P. striolata), 
and tobacco flea beetle (Epithrix hirtipennis) have been reported to be 
susceptible to both Steinernema and Heterorhabditis  spp.  In one study, Schalk 
et al. (1993) reported significant reduction in damage to a susceptible sweet 
potato cultivar by sweet potato flea beetle.   

 Biotic and abiotic conditions affecting entomopathogenic nematode 
persistence in soils have been reviewed (Lewis et al. 1998, Baur and Kaya 
2001) and will be briefly described.  Entomopathogenic nematodes are known 
to be sensitive to sunlight, dry conditions and high temperatures (Kaya, 1990).  
Host penetration rates in heterorhabditids are higher, however, at warm (20 oC) 
than cool (9 oC) temperatures (Westerman 1998).  Optimal conditions for 
infection tend to be in a fairly narrow range, 16-32 oC for H. bacteriophora 
although the optimum is influenced by host species (Gouge et al. 1999). 
Nematodes will move within the soil profile to seek conditions that are suitable 
(Garcia del Pino and Palomo 1997).  Soil temperature and moisture is 
moderated by plant cover, which blocks sunlight and reduces both air 
movement and vapor pressure deficit at the soil surface.  Soybean crop residue 
resulted in significantly greater persistence of S. carpocapsae in field corn plots 
(Shapiro et al. 1999).  However, shade did not affect spatial or temporal 
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distributions of entomopathogenic nematodes in citrus orchards (Efron et al. 
2001).   Edaphic factors in turfgrass systems were relatively uniform and 
weakly correlated with entomopathogenic nematodes (Campbell et al. 1998), 
but more diverse plant covers could yield different results.   Despite generally 
reduced ground cover, the vegetable production system relies heavily on 
irrigation to maintain relatively constant levels of soil moisture.  Tillage 
physically disrupts the soil environment, impacts insect hosts, and exposes 
nematodes to drying and sunlight.  Therefore, it is normally assumed to be 
detrimental to entomopathogenic nematodes.  Garcia del Pino and Palomo 
(1997) surveyed horticultural crop soils, however, and consistently found 
entomopathogenic nematodes regardless of tillage practices or application of 
pesticides.  No significant differences in H. bacteriophora recovery were 
observed between conventional tilled and no-till cornfields in North Carolina 
(Millar and Barbercheck 2002), although it interacted differently with S. 
riobrave in the two tillage types (Millar and Barbercheck 2001).   

Certain broad spectrum insecticides are known to affect entomopathogenic 
nematode infectivity and survival (Zimmerman and Cranshaw, 1990; Patel and 
Wright, 1996; Grewal et al., 1998).  Surfactants and other pesticide formulation 
ingredients may also be toxic to nematodes.  For example, neem oil is not toxic 
at recommended concentrations, but is usually applied with detergents that can 
be highly toxic (Krishnayya & Grewal, 2002, in press).  Entomopathogenic 
nematodes are compatible with most inorganic fertilizers when applied 
inundatively but natural populations are negatively affected (Bednarek and 
Gaugler, 1997).  Composted manure and urea do not negatively influence S. 
carpocapsae but fresh manure reduces virulence (Shapiro et al., 1997).  
Nematophagous fungi, mites, predaceous nematodes, bacteria and other soil 
biota are known to prey upon entomopathogenic nematodes and contribute to 
decline in populations after inundative applications (Smits 1996).    
Nematophagous fungi in particular are a key part of the food web that includes 
H. maralatus, and are suggested to strongly influence their spatial distribution 
(Strong 2002).  This biotic component of the soil environment can be 
manipulated to some extent through soil management techniques, incorporation 
of organic matter, fertilizer and pesticide use, and management of soil moisture. 

Availability of insect hosts is likely to influence nematod persistence, but 
studies of natural recycling are few. H. bacteriophora detection was associated 
with higher arthropod catches in pitfall traps and lower scarab larval density in 
one study (Campbell et al. 1995).  We observe an apparently greater diversity 
and abundance of arthropods in grassy border areas than in cultivated fields, 
probably due to a combination of lack of disturbance, perhaps greater plant 
diversity and particularly lack of insecticides.  The level of plant, and associated 
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herbivore, diversity in these turfgrass dominated areas, however, is still low 
compared with unmanaged habitats.  In one direct comparison between turf and 
adjacent area with vegetation characterized as “weeds and scattered trees”, 
significantly more samples in the latter were positive for entomopathogenic 
nematodes (Stuart and Gaugler 1994).  The vegetable growing area in which we 
work, with more than 35 different vegetable crops representing many plant 
families, contains much greater plant diversity and potentially greater herbivore 
diversity than turfgrass, at least at larger spatial scales.  

To gain some insight into interaction between these different factors, some 
of which affect the prospects for nematode recycling in insect hosts and some of 
which influence survival in the soil and in the absence of hosts, we have 
recently conducted simulation modeling studies.  We used a simple descriptive 
model for H. bacteriophora population dynamics in 1 m2 patches of soil that is 
very similar to the only published models specifically designed to simulate 
entomopathogenic nematode population dynamics (Fenton et al. 2000, 2001, 
2002).  These recently published models, however, assume spatial uniformity in 
the nematode’s environment.  Our model is a spatially explicit, stochastic 
simulation of multiple patches, which was designed to better reflect the results 
of survey sampling in multiple soil patches in a heterogeneous environment.  
Changes in the population in a single patch are affected by births and deaths.  
Births were modeled as the product of a Bernouli distributed emergence event 
(0 or 1) of infective juveniles and an Erlang distributed number of infective 
juveniles emerging.   The probability of emergence was set as a constant and 
was reduced if the population fell below approximately 10,000 nematodes m-2.  
Emergence events were determined by the product of random numbers 
generated from the two distributions, based on the specified distribution 
parameters.  Mortality rates were modeled as an exponential decay rate of 0.1 
(equivalent to a half-life of 7 d), estimated from our field studies.  For each 
simulation, H. bacteriophora population dynamics were simulated in 100 soil 
patches for 120 days, approximately the length of our active growing season.   
Patches were initialized according to survey results outside of the cultivated 
area:  20% of patches with 10,000 nematodes m-2 (detectable but well below 
inundative release rates) and 80% of patches with 500 nematodes (the limit of 
detection was estimated to be 1000 m-2, based on a survey by Campbell et al. 
1995).  At least five simulations were performed for each set of parameter 
values.  Mean proportion of patches with detectable populations of H. 
bacteriophora was the variable of interest.  Less than the initial 20% detectable 
patches would indicate loss over time whereas greater than 20% would indicate 
an increase in detectable sites, which would be our target. 
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The model results were very sensitive to the rates describing  mortality of 
H. bacteriophora in the absence of insect hosts.  Increasing the mortality rate to 
0.15 resulted in a decreasing percentage of detectable sites under all 
combinations of host quality and quantity simulated.  At a lower mortality rate 
of 0.05, results were also very sensitive to host quantity but not particularly 
sensitive to host quality.  These results clearly indicate that factors influencing 
survival in the absence of hosts (such as tillage, insecticide and fertilizer, soil 
physical and microbial environment) are likely to interact strongly with factors 
influencing nematode recycling (the quality and especially the quantity of 
arthropod hosts), as suggested by Lewis et al. (1998).  Resolving the relative 
importance of the two in agroecosystems will require further experimental 
work.  A second prediction of the model was that sites with larger nematode 
populations would tend to maintain those larger populations, but even sites with 
very low populations would occasionally have an emergence event and become 
a detectable site. 

Influencing entomopathogenic nematode population persistence with 
insecticides 

Numerous studies have demonstrated additive or synergistic relationships 
between the combined use of low-impact insecticides and biological control 
agents (Boucias et al. 1996, Kaakeh et al. 1997, Quintela and McCoy 1997, 
1998, Koppenhofer and Kaya 1998, Nishimatsu and Jackson 1998, 
Koppenhofer et al. 2000a). Koppenhofer and Kaya (1998) described a strong 
synergistic effect on mortality of two scarab species, Cyclocephala hirta 
LeConte and C. pasadenae Casey between entomopathogenic nematodes and 
imidacloprid, a relatively new and specific insecticide in the neonicotinoid 
class. The synergistic effects occurred both with recommended and reduced or 
sublethal rates of imidacloprid.  Further research on this interaction suggested 
that the increased susceptibility of white grubs to entomopathogenic nematodes 
resulted from behavioral effects of imidacloprid at sublethal rates (Koppenhofer 
et al. 2000a, 2000b). 

Like neonicotinoids, insect growth regulators (IGRs) are of considerable 
interest for integrated pest management because of their generally low 
mammalian and non-target arthropod toxicity.  The IGRs exert their effect on 
insects by mimicking juvenile hormone or molting hormone or by interfering 
with chitin synthesis, hence disrupting normal development in the immature 
stages (Schlapfer et al. 1986, Oberlander  and Silhacek 1998).  Cyromazine is 
an insect growth regulator that is effective against the larval stages of dipteran 
species and has potential as a management tool, especially for resistant 
populations or in a resistance management program (Hayden and Grafius 1990).  
Although it poses relatively little risk to beneficial insects, mammals, birds, and 
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aquatic organisms, the effect of cyromazine on entomopathogenic nematodes, 
and particularly their ability to infect insects, currently is unknown.  Because 
the nematodes invade through openings in the insect cuticle, and cyromazine 
affects the cuticle, we hypothesized that cyromazine at sublethal rates may also 
affect the susceptibility of onion maggot to entomopathogenic nematodes.  
During a research leave at the OARDC in Wooster, Ohio, Dr. Erol Yildirim 
tested for interaction, particularly synergistic effects, between cyromazine 
(Trigard 75WP, Syngenta Crop Protection) and entomopathogenic nematodes 
using bioassays with different concentrations of cyromazine applied as a film 
coating on onion seeds in combination with Heterorhabditis  bacteriophora, a 
species that has been isolated from Ohio muck soils and appears to be well-
adapted for control of vegetable pests.  The goal of these studies was to 
determine if cyromazine would increase the quantity of available hosts, 
suggested by the modeling studies to be very important in building populations 
over large areas and long times, by increasing their susceptibility. 

To document the effects of H. bacteriophora alone on onion maggot larvae 
in our bioassay conditions, first and second instars were exposed to H. 
bacteriophora "Atwood" at concentrations of 0, 10, 20, 40, 80, 160 nematodes 
per larva.  Biossays were performed in six grams of muck soil from the Ohio 
State University Muck Crops Branch Farm in Celeryville, Ohio, containing 28 
% moisture, and placed in a 30 ml plastic diet cup.  Distilled water was added to 
each cup to establish 40% moisture by weight.  Nematodes were added to each 
cup in the water followed by a small (approximately 0.5 cm3) piece of onion 
bulb, then a single larva.  A lid with air holes was placed on each cup.  Each 
nematode rate was replicated 4 times and each replicate consisted of 6 diet cups.  
Larval mortality was assessed 12 days later.   

Tests for interaction between cyromazine and H. bacteriophora were 
conducted with green onion cv. 'Southport' seed that was treated with 
cyromazine (trigard) by film-coating.  The film coat polymer (CELGARD 
96430, Celpril, Santa Monica, California) was applied in two stages.  First, all 
seed was treated at the rate of 30 ml polymer diluted with 30 ml distilled water 
per 454 gm seed.  The polymer and water were measured into a 500 ml jar then 
the seed was added and the jar was shaken mechanically for approximately 5 
min until all seed was coated.  After the polymer had dried thoroughly, the 
cyromazine treatments were applied in 50 gm batches of seed at each of the 
following rates: 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125, 1.563, 0.781, and 0 (distilled water 
control) g (AI)/kg seed.  The polymer, 3.03 ml was measured into a 500 ml 
Pyrex jar with tight fitting lid, 3.03 ml of solution containing the desired 
concentration of cyromazine was added and mixed, and then the seed was added 
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to the jar.  The jar was mechanically shaken for approximately 5 min until the 
polymer had adhered to the seed and then the seed was dried.  

The film-coated seeds were planted in 6.25x6.25 cm peat fiber pots in the 
greenhouse.  After three weeks, an individual green onion plant was 
transplanted into each bioassay cup containing 6 grams of muck soil and 
distilled water was added to achieve 40% moisture by weight.  For treatments 
including nematodes, the nematodes were counted under a microscope and 
added to the cup in the distilled water.  Nematodes rates, chosen from the results 
of the bioassays with nematodes alone on onion pieces to provide less than 50% 
mortality so that synergistic effects could be tested, were 5 and 10 nematodes 
per larva for first and second instars, respectively.  One larva was placed in each 
cup after transplanting.  The treatment structure was a complete factorial with 
each rate of cyromazine in combination with each instar and both with and 
without H. bacteriophora.  The error structure was a randomized complete 
block with each of the treatments replicated 4 times and each replicate 
consisting of 4 diet cups.  After the larvae were added, the plastic cups were 
placed in a growth chamber at 16:8 photo period and 23˚C and small pieces of 
onion bulb were added as needed if a larva consumed the entire onion plant.  
Mortality of onion maggot larvae and plants were assessed 12 days later.  All 
data were expressed as proportional mortality of either nematodes or plants 
within each replicate, transformed by arcsine square root transformation, and 
the transformed data were analyzed by analysis of variance. 

As seen in previous studies (Choo et al. 1988, Coomans and Grisse 1985, 
Morris 1985), H. bacteriophora can infect and kill onion maggot larvae.  For 
both first and second instars, all rates of nematodes resulted in significantly 
more mortality than the untreated controls.  We observed high mortality of first 
instars for all rates of entompathogenic nematodes used, and differences in 
mortality among these rates were not statistically significant.  Although 
mortality of second instars was more variable and declined at the lowest 
nematode rate, these differences were not statistically significant.  These results 
confirm that entomopathogenic nematodes can cause significant mortality in 
onion maggot larvae in the bioassays used in our study and provide support for 
the nematode rates chosen in the bioassays to test for synergism. 

Larval mortality in the bioassays using live onion plants, in the control 
treatment with no cyromazine, was similar to that in the assays described above 
(Figure 3).  The low rate of nematodes used in these assays resulted in 
significant mortality (F= 13.44, df= 1,9, P= 0.005) for both first and second 
instars.  Considering all cyromazine treatments, however, we found no evidence 
for synergistic effects between cyromazine and H. bacteriophora.  The 
interaction term between nematode treatment and cyromazine rate was not 
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significant, indicating that the presence of nematodes did not influence the 
larval mortality associated with different rates of cyromazine.  Although 
cyromazine did not increase susceptibility to nematodes, this study 
demonstrates the kind of research needed to integrate biological controls with 
insecticides. 

Conclusions 
Biological control usually requires larger areas and longer time frames to 

fully realize its impacts compared with insecticides.  Beneficial insect 
populations must often build up over multiple generations and in a large area to 
affect pests in one particular place and time.  Insecticides and resistant varieties 
can control insect pests directly, quickly and locally, but also can influence the 
longer term and larger scale phenomenon of biological control.  Understanding 
the full impact of this defensive chemistry on insect pests and their natural 
enemies will lead to a better ability to use it in support of biological controls. 
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Yabancı otlar ve biyolojik mücadele 

F.Nezihi UYGUR1 

1. Yabancı Otların Önemi 

Yabancı otlar istemediğimiz yerlerde yetişen ve zararı yararından fazla olan 
bitkilerdir. Önemli bir bitki koruma problemidir ve tarımın başlaması ile birlikte 
ortaya çıkmışlardır. Vermiş oldukları zararları gözle görmek mümkün değildir. 
Zarar, ancak kıyaslanırsa fark edilebilir. Bu şekilde yabancı otlu ve yabancı 
otsuz parseller oluşturularak yapılan çalışmalar göstermiştir ki, birçok 
kültürlerde yabancı otlar % 90’nın üzerinde verimi düşürebilirler (Cetvel 1). 

Kültür bitkilerinden yabancı otlara en rekabetçi olanları tahıllar en hassas 
olanları ise soğan gibi yeşil aksamı az olan kültürlerdir. Çayır-meralarda ise 
durum farklıdır. Hayvancılığı gelişmiş olan ülkelerdeki çayır-meralarda sadece 
besin ve vitamin değeri yüksek olan yem bitkilerinin bulunmasına müsaade 
edilip diğer bitkiler yabancı ot sayılırken, tarımı geri kalmış ülkelerde hala yem 
bitkisiyle yabancı ot birbirinden ayırt edilememektedir. Oysa birçok yabancı ot 
türünün, hayvanların türüne bağlı olarak çayır-meralarda zarar şekli (toksik, 
allerjik, yaralama v.s. gibi) söz konusudur.  

Bazen bir kültür bitkisinin ana zararlısı tek başına bir tek yabancı ot türü 
olabilir ve diğer zararlı etmenlerden fazla zarar oluşturabilir (Cetvel 2-3). 

Cetvel 1. Yabancı otların bazı kültür bitkilerinde oluşturdukları kayıplar (Lacey, 
1985)*, (Moos,1987)**. 

Kültür Bitkisi Verim Kaybı (%) Çalışmanın Yapıldığı Ülke 
Buğday ** 92 Büyük Britanya 
Şeker Pancarı* 78-93 Teksas, ABD 

Çeltik* 30-73 Kolombiya 
Soğan* 99 Büyük Britanya 

Yer Fıstığı* 60-90 Sudan 
Pamuk* 90 Sudan   

Çayır-Mera Çok Yüksek Toroslardaki Yaylalar 

Örneğin Yabani yulaf Çukurova Bölgesi’nde hemen hemen her tarlada 
mücadele yapılmasına rağmen buğday verimine % 11 gibi bir zarar 
vermektedir. Bu oran Harran Ovası’ndaki Fener otlarında çok daha yüksektir. 

                                                 
1 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 01330 Adana 
nuygur@mail.cu.edu.tr 
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Cetvel 2. Bazı yabancı ot türlerinin buğdaydaki yoğunlukları ve Türkiye koşullarında 
yapılan mücadeleye rağmen vermiş oldukları zarar miktarları (1989-1998). 

Yabancı Ot Türü Ort. Yoğunluk 
(adet/m2) 

Verim Kaybı 
(%) 

Bölge 

Yabani Yulaf(Avena sterilis) 10-12 11 Çukurova 
Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides) 1-4 5- 6 Çukurova 

Yabani Hardal (Sinapis arvensis) 1-2 4- 6 Çukurova 
Yabani Fiğ (Vicia sativa) 1-2 1- 4 Çukurova 

Yapışkan Ot (Galium aperine) 11 17 Samsun 
Kokar Ot (Bifora radians) 12 13 Samsun 

Cetvel 3. Harran Ovası’nda yapılan mücadeleye rağmen pamukta fener otlarının vermiş 
oldukları zarar miktarları (1999-2000). 

Yabancı Ot Türü Ort.Yoğunluk (adet/m2) Verim Kaybı (%) 
Physalis philadelphica 2.82 43.22 

Physalis angulata 0.96 11.95 

2. Biyolojik Mücadele ve Diğer Alternatif Yöntemler 
Bir ülkede yabancı otların zararlı olduklarının anlaşılması ve mücadelenin 

modern yöntemlerle yapılabilmesi, ülkenin veya toplumun tarımının 
gelişmişliği ile yakından ilgilidir. Gelişmekte olan ülkelerde en fazla el çapası 
ve benzeri yöntemler yabancı ot mücadelesinde kullanılırken, ülkeler geliştikçe 
daha çok insan gücü istemeyen yöntemlere doğru kayılmaktadır. 

Agroekosistemi koruma bilincinin bir toplumda gelişmesi de gelişmişliğin 
en ileri safhasıdır. Çevreyi kirleten herbisitlerin yerine geçebilecek mücadele 
yöntemleri sınırlıdır ve çevreye verdikleri zararlar da birbirlerinden farklıdır 
(Cetvel 4). 
Cetvel 4. Herbisitler ve bunlara alternatif yabancı ot kontrol yöntemleri ile çevreye 

verebilecekleri olası zarar miktarları. 
Alternatif Yöntemler Yan Etkiler 

Biyolojik Mücadele Çok Düşük 
Kaplayıcı Bitki Uygulaması Çok Düşük 
Bitki Rotasyonu ve Allelopatik Kontrol Çok Düşük 
Alevleme Çok Düşük 
Mikroorganizma İçeren Biyoherbisitler Düşük 
Solarizasyon Düşük 
Biçme Düşük 
Mikrodalga Uygulaması Düşük 
Allelokimyasal İçeren Biyoherbisitler Orta 
Malçlama Orta 
Su Altında Bırakma Orta 
Toprak İşleme Yüksek 
Yakma Yüksek 
Herbisitler Çok Yüksek 
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Cetvel 4 incelendiğinde görülmektedir ki Agroekosisteme en az zarar veren 
yabancı ot mücadele yöntemlerinden bir tanesi ve en önemlisi klasik biyolojik 
mücadele yöntemidir. Biyolojik mücadele herhangi bir canlı kullanarak yabancı 
otları zarar yapmayacak düzeyde tutmaktır. Biyolojik mücadele kısa vadede çok 
yoğun araştırma ve yatırım istemesine rağmen başarı sağlandıktan sonra 
uygulaması en kolay ve en ucuz yöntemdir (Şekil 1). 

Ayrıca bir çok durumda yabancı otlarla yapılan mücadelelere rağmen 
yeterli başarı elde edilememektedir. Bu durum Cetvel 2 de Çukurova 
Bölgesi’nde Cetvel 3 de Harran Ovası’nda açıkça ortadadır. Çukurova’da 
buğdayda yapılan mücadeleye rağmen tek başına bir yabancı ot türü  % 10 dan, 
Harran’da ise % 40 dan daha fazla zarar verebilmektedir. 

Herbisitler ve diğer alternatif yöntemler kullanılmasına rağmen bir bölgede 
buna ilaveten biyolojik mücadele yapılmalıdır. 

Herbisitler topraktaki mikroflora ve mikrofaunayı olumsuz etkilemektedir. 
Örneğin ABD’ de 2,4-D Amin bu durumdadır. Örneğin Orta Avrupa’da Atrazin 
büyük problem oluşturmaktadır. Suları hatta içme sularını kirletmektedir. Bu ve 
buna benzer nedenlerden dolayı herbisitlerin daha az kullanıldığı bir tarım 
sistemi benimsenmelidir ve biyolojik mücadele ile herbisit kullanımı 
azaltılmalıdır. 

Bir çok koşullarda herbisit kullanımı yasaktır veya mümkün değildir, 
örneğin organik tarımda veya çayır-mera gibi çok geniş alanlarda herbisit 
kullanılamayacağı için biyolojik mücadele uygulanmalıdır. 
        Biyolojik Kontrol Ajentinin Salımı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1.  Yabancı otlarla biyolojik mücadelenin getirisi ve götürüsü (Harley ve Forno, 

1992). 
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Biyolojik mücadele projeleri zaman ve maddi kaynak isteyen projelerdir. 
Her projenin başarı şansı, bulunan “Biyolojik Kontrol Ajenti” nin başarısına 
yani biyoaktivitesine bağlıdır. Belirlenen ajent salındıktan sonra, şayet 
ekosisteme uyum göstermiş ise masraf çok düşer (Şekil 1). Böylece uzu yıllar 
başarı ile kullanıldığı için en ucuz yabancı ot kontrol yöntemi olarak kabul 
edilebilir. 

3. Biyolojik Mücadele Yapılabilecek Yerin Yabancı Ot Türlerinin ve 
Etmenlerinin Seçimi 

Bir yabancı ot türüne bir agroekosistemde bir çok hastalık veya zararlı 
etmeni saldırabilir. Bu nedenle hangi yabancı ot türü ve hangi etmenle biyolojik 
mücadele çalışmaları ve uygulamaları yapacağımıza karar vermek birçok kritere 
bağlıdır. Bunlar kısaca; 

• Geniş ekim alanlarında biyolojik mücadelenin daha kolay kullanıldığı 
unutulmamalıdır. En kolay kullanıldığı alanlar çayır-mera alanlarıdır. 

• Çalışmalar tür bazında yapılmalıdır, hiçbir zaman birden fazla familyaya ait 
yabancı ot türleri için biyolojik mücadele   programı yürütülemez. Çünkü 
etmenler monofag olmak zorundadır. 

• Bölgede problem yani yoğunluğu yüksek olan bir tür olmalıdır, örneğin  
Cetvel 5 de çayır mera alanlarındaki yapılmış olan çalışma hangi türlerin 
sorun olduğunu göstermektedir. Böyle bir çalışma aynı zamanda türlerin 
doğal düşmanlarını da ortaya koymaktadır. 

• Doğal düşmanlardan sadece tek tür yabancı otta görülenler kullanıla bilir. 
Polifag olanlar elemine edilir. Cetvel 5 de bir çok doğal düşmanın birden 
fazla türde bulunduğu görülmektedir. 

• Yabancı otun ve biyolojik mücadelede kullanılacak etmenin orijininin aynı 
olması gerekir. Bazen farklı ekotiplerde bile uyuşmama sorunu 
çıkabilmektedir. 

• Orijin bölgede, çalışılacak yabancı ot türü yaygın bir tür olmamalıdır. 
• Hem yabancı ot türünün hem de biyolojik mücadele ajentinin, çalışılan 

bölgedeki hayat döngüsü bilinmelidir. 

4. Yabancı Otlarda Biyolojik Mücadele Yöntemleri 
Bugün yabancı otların biyolojik mücadelesinde iki önemli yöntem vardır. 

Bunlardan birincisi “Klasik Yöntem” , diğeri ise “Biyoherbisitlerin Kullanımı” 
dır. 

4.1. Klasik Biyolojik Mücadele 

Yabancı otlarda klasik biyolojik mücadelenin tanımı bir çok kaynakta 
yapılmış olmasına rağmen, agroekosistem açısından düşünüldüğünde şöyle 
olmalıdır; Bir agroekosistemin doğal bireyi olmayan bir canlının o ekosistemde 
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çoğalmasını sağlayarak, bir yabancı ot türünün sayısını “Ekolojik Zarar Eşiği” 
altına düşürmektir. Ayrıca bir amacıda yabancı ot türü ile onu kontrol eden 
biyolojik mücadele ajenti arasında bir denge kurmaktır. Ekolojik zarar eşiği ise 
bir yabancı ot türünün agroekosisteme verdiği katkıyla, zararın aynı olduğu 
eşiktir. 
Cetvel 5. Doğu Akdeniz Bölgesi çayır-mera alanlarındaki yabancı otlar ve doğal 

düşmanları (Uygun ve ark.,1994). 
   Doğal Düşmanları 
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Asphodelus 
aestivus 

Besin  
Değeri 3 

Capsodes infuscatus Carpocoris 
medeteraneus Eulisia eiselti 

Oxythyrea cinctella 
Tanyproctus reichei 

Tropinoto hirta 

Puccinia sp. 

Centaurea 
solstitialis Dikenli 2  Puccinia 

centaurea 

Circium acarna Dikenli 2 Carpocoris mediterraneus 
Dolycoris baccarum  

Rubus sp. Dikenli 2  Phragmidium 
violaceum 

Silybum 
marianum Dikenli 2   

Scolymus 
hispanicus Dikenli 2 Carpocoris mediterraneus  

Scolymus 
maculatus Dikenli 2 Julodis onopordi 

Carpocoris mediterraneus Fusarium sp. 

Sorghum 
halepense Toksik 2  Puccinia 

purpureum 
Urginea 
maritima 

Besin 
Değeri 2   

Arum oriantale Toksik 1   
Capparis spinosa Dikenli 1   

Centaurea 
calcitrapa Dikenli 1   

Chondrilla 
juncea 

Besin 
Değeri 1  Puccinia 

chondrillina 

Cirsium arvense Dikenli 1  Puccinia 
punctiformis 

Echium 
angustifolium Sert Tüylü 1   

Echium 
plantagineum Sert Tüylü 1 

Oxythyrea cinctella 
Potosia cuprea Carpocoris 

mediterraneus 
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Cetvel 5. (devamı) 
Echium italicum Sert Tüylü 1 Oxythyrea cinctella 

Dolycoris baccarum  

Eringium 
giganteum Dikenli 1 Dolycoris baccarum  

Euphorbia sp. Toksik 1 Hyles euphorbia Uromyces 
striatus Uromyces scutellatus  

Phragmites 
australis Yan Etki 1   

Juncus littoralis Dikenli 1   

Onopordon sp. Dikenli 1 Dolycoris baccarum Oxythyrea 
cinctella  

Polygonum sp. Yan Etki 1  Erysiphe polygoni 
Prosopis 

stephaniana Dikenli 1   

Rumex crispus Yenmiyor 1  Uromyces rumicis 
Senecio vulgaris Yan Etki 1  Uromyces scutellatus 

Tribulus 
terrestris Dikenli 1   

Verbascum sp. Allerjik 
Tüylü 1 

Carpocoris mediterraneus 
Dolycoris baccarum Oxythyrea 

cinctella 
 

Xanthium 
spinosum Dikenli 1   

Xanthium 
strumarium Yenmiyor 1  Puccinia punctiformis 

Ovularia obliguata 
*Genel Kaplama Alanları; % 0.1-1    ise 1 
   %    1-10  ise 2 
   %  10-50  ise 3 ile gösterilmiştir. 
 

Yeni bir yabancı ot türü ve etmenle yapılacak klasik biyolojik mücadelede 
projesindeki işlemleri sıralayacak olursak aşağıdaki gibi bir durum ortaya çıkar. 

• Literatür Çalışması: Yabancı ot türü ve üzerindeki doğal düşmanların ortaya 
konması, 

• Doğal Düşmanları Belirlenme Surveyi: Literatürdekine ilaveten yeni doğal 
düşmanların ortaya konula bilmesi için survey yapılması, 

• Potansiyel Ajentin Teorik Olarak Belirlenmesi: Potansiyel biyolojik 
mücadele ajenti literatür çalışması yapılarak tahmin edilir, 

• Yabancı Ot Türünün ve Potansiyel Ajentin Yaygınlık ve Yoğunluğunun 
Belirlenmesi: Bu durum “Doğal Düşmanları Belirleme Surveyi”ndeki 
verilerden çıkartılabilir, 

• Yabancı Ot ve Potansiyel Ajentin Ekolojik ve Biyolojik Çalışmaları: Hayat 
döngüleri, genetik özellikleri v.s., 

• Potansiyel Biyolojik Ajentin Konukçuluk Testleri: Burada test bitkilerinin 
seçimi önemlidir, 
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• Ajentin Kullanılması İçin İzin Alınması: Bu izin için resmi kaynakları 
kriterleri olmalıdır, 

• Tarla Denemeleri: Ümitvar olan ajentin dar alanlarda salınarak biyoetkinlik 
testlerinin yapılması, 

• Biyolojik Etmenin Çoğaltılması: Buda kendi başına bir diğer araştırma 
projesidir, 

• Salım ve Populasyon Dinamiği: Salımdan sonra hem yabancı ot türü hem 
de etmenin periyodik olarak populasyon ölçümleri yapılır, 

• Salım Yapılan Agroekosistemin İdaresi, 
• Karantina: Yapılan tüm işlemlerde iç ve dış karantina kurallarına 

uyulmalıdır. 

Bu şekilde yapılacak bir proje için, çeşitli kaynaklara göre yılda 11-24 
araştırıcıya, 7-10 yıl gibi bir zamana ve toplam 1-2 milyon dolara  gereksinim 
vardır. 

Klasik biyolojik mücadelenin başarısı yabancı ot populasyonunun uzun 
yıllar belli bir düzeyin altına inmesiyle ortaya çıkar. Başarının evreleri Şekil 2 
de görüldüğü gibidir. 

Cetvel 6’da dünyada çalışılan başarılı klasik biyolojik mücadele 
projelerindeki yabancı ot türlerinden Türkiye’de bulunan ve belli bir öneme 
haiz olanları gösterilmiştir. 
 

 
 
 
 
 

Yabancı Ot 
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Yoğunluğu 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Şekil 2. Klasik biyolojik mücadelenin evreleri (Harley ve Forno, 1992). 
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Cetvel 6. Türkiye’de önemli durumda bulunan bazı yabancı ot türleri ve dünyada 
üzerinde çalışılan klasik biyolojik mücadele ajentleri 

Yabancı Ot Türü Ümitvar Ajent Ülke Referans 
Acroptilon repens Subanguina picridis Kanada ve ABD (Watson, 1986a) 

(Watson, 1986b) 
Centaurea solstitialis Puccinia jaceae ABD (Bruckart, 1989) 

(Bruckart & ark.,1986) 
Carduus nutans Puccinia carduorum ABD (Bruckart & ark.,1986) 
Condrilla juncea Puccinia chondrillina 

Erysiphe horacearum 
Leveilluta taurica 

Avustralya ve 
ABD 

Avustralya 
Avustralya 

(Hassan & Wasphere, 
1973) 

(Hassan, 1980) 
(Bruckart & ark., 1986) 

Euphorbia esula Melampsora euphorbiae 
Uromyces scutellatus 

ABD 
ABD 

(Bruckart & ark., 1986) 
(Defago & ark.,1985) 

Opuntia indica Cactoblastis cactorum Avustralya (Koch & Hurle, 1978) 
Rumex crispus Uromyces rumicis ABD (Hassan & Wasphere, 

1973) 
(Schubiger &  ark.,1985) 

Senecio jacoaea Puccinia expansa Avustralya (Alber & ark., 1986) 
Alber &  ark., 1985) 

4.2. Biyoherbisitlerin Kullanımı Şeklindeki Biyolojik Mücadele 

Hemen hemen klasik biyolojik mücadelede geçerli olan kriterler burada da 
geçerlidir. Ancak mikro organizmalarla yapılan bu yöntemde etmenin kültüre 
alınabilir ve formülasyonu hazırlanabilir olması temel kriterdir. Şayet 
alınamıyorsa süspansiyonları hazırlanır ve klasik mücadele içerinde kabul edilir. 

Dünyada çalışılan başarılı olma olasılığı yüksek olan biyoherbisitlerdeki 
patojenler ve etkili olduğu yabancı ot türleri Cetvel 7’de görülmektedir. 

Cetvel 7. Türkiye’de önemli durumda bulunan bazı yabancı ot türleri ve dünyada 
üzerinde çalışılan potansiyel mikoherbisitler. 

Yabancı Ot Türü Ümitvar  Patojenler Ülke Referans 
Cyperus rotundus Balansia cyperi ABD (Clay, 1986) 

Euphorbia cyparissias Uromyces scutellatus İsviçre (Defago & ark., 1985) 
Rumex obtusifolius Uromyces rumices İsviçre (Schubiger & ark.,1986) 

Xanthium strumarium Alternaria helianthi Mississipi-ABD (Bassi  &  Quimby, 1985) 

Cetvel 8’de formülasyon çalışmaları yapılan ve Türkiye için önemli 
olabilecek biyoherbisit patojenleri verilmiştir. 

Cetvel  9’da ise Türkiye’de etki ettiği yabancı ot türü bulunan ve yine 
Türkiye’de kullanılması  mümkün, dünyadaki herhangi bir ülkede ruhsat almış 
herbisitler verilmiştir.  

Görüldüğü gibi biyoherbisitlerle ilgili yapılan çalışmalar hızla devem 
etmektedir. 
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Cetvel 8. Türkiye’de önemli durumda bulunan bazı yabancı ot türleri ve dünyada 
üzerinde çalışılan mikoherbisit formülasyonları. 

Yabancı Ot Türü Patojenler Formülasyon Referans 
Abutilon theophrasti Fusarium lateritum Su+Tween 20 

Surfaktant ( % 0.02 ) 
Sodyum alginat-kaolin

(Boyette & Walker, 
1985)., (Walker, 1981) 

(Boyette & Walker, 
1985),  (Quimby, 1985) 

Convolvulus arvensis Phomopsis 
convolvulus 

Su+Jelatin ( % 0.1 ) (Wymore,  & Watson, 
1986) 

Portulaca oleracea Dichotomophthora 
portulaceacea 

Su+Tween 20 
Surfaktant ( % 0.02 ) 

(Mitchell, 1986) 

 

Cetvel  9. Dünyada ruhsatlandırılmış biyoherbisitlerden örnekler 

Biyoherbisit Yabancı Ot Türü Patojen Kültür Bitkisi/Ülke 
BIOMAL Malva pusilla Colletotrichum 

gloeosporioides 
Buğday-Kanada 

CAAST Cassia obtusifolia Alternaria cassiae Pamuk,Soya,Yerfıstığı 
COLLEGO Aeschynomene virginia Colletotrichum 

gloeosporioides 
Soya,Çeltik-ABD 

DEVINE Morrenia odorata Phytophtora palmivora Turunçgiller-ABD 
VELGO Abutilon theophrasti Colletotrichum coccodes Soya-İngiltere 

5. Çukurova Bölgesi’nde Yürütülmekte Olan Çalışmalar 
Doğal Düşmanların Saptanmasına Yönelik Çalışmalar: 

1996 yılından bu yana yürütülen çalışmalar sonucu çeşitli yabancı otlar 
üzerinde saptanan doğal düşmanlar  Cetvel 10’da listelenmiştir. Listeye daha 
önce Cetvel 5’de verilen etmenler dahil edilmemiştir. Görüleceği gibi pek çok 
etmen yabancı ot türlerinin doğal düşmanı olarak Türkiye’de ilk kez 
bildirilmiştir. 
Cetvel 10. Çukurova Bölgesi tarım ve tarım dışı alanlarda saptanmış olan yabancı ot 

türleri ve doğal düşmanları. 
Yabancı Ot Türü Fungus&Artropod Türü Referans 

Amaranthus retroflexus Albugo bliti Uygur, 1997 
Ammi majus Dysaphis sp. (Hemiptera:Aphididae) Okşar & Uygur, 2000 

Ammi visnaga Erysiphe heraclei Uygur, 1997 
Avena sterilis Puccinia sp. Uygur, 1997 

Yabancı Ot Türü Fungus&Artropod Türü Referans 
Capparis spinosa Erysiphe sp. Uygur, 1997 
Capsella bursa-

pastoris 
Albugo candida Uygur, 1997 

Carduus 
pycnocephalus 

Uroleucon sp. (Hemiptera:Aphididae) 
Cynthia cardui(Lepidoptera:Nymphalidae) 

Okşar & Uygur, 2000 
 

Centaurea calcitrapa Puccinia calcitrapa Uygur, 1997 
Chenopodium album Aphis sp. (Hemiptera:Aphididae) Okşar & Uygur, 2000 
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Cetvel 10. (devamı) 
Chondrilla juncea Puccinia chondrilla Uygur, 1997 
Cichorium intybus Amerosporium concinnum 

 Erysiphe cichoracearum 
Uygur, 1997 

Cynodon dactylon Ustilago cynodontis 
 Dreschlera cynodontis 

Puccinia cynodontis 

Uygur, 1997 
 

Convolvulus arvensis Erysiphe polygoni 
Aphis sp. (Hemiptera:Aphididae) 

Okşar & Uygur, 2000 

Echinops 
spharacephalum 

Larinus onopordii (Coleoptera:Curculoinidae) 
Larinus minitus (Coleoptera:Curculoinidae) 

Okşar & Uygur, 2000 
 Okşar & Uygur, 2000 

Eryngium creticum Ureleucon jaceae (Hemiptera:Aphididae) Okşar & Uygur, 2000 
Euphorbia helioscopia Uromyces euphorbiae Uygur, 1997 

Euphorbia rigida Denticera divicella 
Hyles euphorbiae 

Aksoy, 1997 

Hirscfeldia incana Rhopalosiphum sp.(Hemiptera:Aphididae) Okşar & Uygur, 2000 
Limonium 

angustifolium 
Uromyces limonii Uygur, 1997 

Lithospermum arvense Erysiphe cichoracearum Uygur, 1997 
Malvella sherardiana Puccinia  malvacearum Uygur, 1997 

Ochtodium 
aegyptiacum 

Erysiphe polygoni Uygur, 1997 

Onopordon boissieri Lixus filiformis(Coleoptera:Curculoinidae) 
Lixus cardui (Coleoptera:Curculoinidae) 

Okşar & Uygur, 2000 

Paspalum paspaloides Fusarium heterosporium  Uygur, 1997 
Phragmites australis Puccinia phragmitis  Uygur, 1997 

Plantago sp. Aphis sp. (Hemiptera:Aphididae)  Okşar & Uygur, 2000 
Portulaca oleracea Albugo portulacae Uygur, 1997 
Polgonum aviculare Erysiphe polygoni 

Puccinia sp. 
Uygur, 1997 

Prosopis farcta  Puccinia sp.  Uygur, 1997 
Rubus sp. Phragmidium mucronatum Uygur, 1997 

Rumex obtusifolius Puccinia sp. Uygur, 1997 
Salsola kali Uromyces sp. Uygur, 1997 

Senecio vernalis Puccinia sp. Uygur, 1997 
Setaria verticillata Puccinia sp.  Uygur, 1997 
Silybum marianum Aphis sp. (Hemiptera:Aphididae) Okşar & Uygur, 2000 

Sinapis arvensis Erysiphe polygoni Uygur, 1997 
Sorghum halepense Puccinia purpurea 

Ustilago sorghi 
Rhopalosiphum maidis (Hemiptera:Aphididae) 

Uygur, 1997 
Okşar & Uygur, 2000 

Xanthium strumarium Erysiphe cichoracearum, Puccinia xanthii Uygur, 1997 
Verbascum sp. Gymnaetron sp. (Coleoptera:Curculoinidae) Okşar & Uygur, 2000 

Biyoetkinlik Çalışmaları: 
Çukurova Bölgesi’nde tamamlanan ve yürütülmekte olan diğer biyolojik 

mücadele çalışmaları Cetvel 11 de listelenmiştir. Çalışmaların devamı yapılacak 
projelerin destek bulmasıyla yakından ilişkilidir. 
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Cetvel 11. Çukurova Bölgesi biyolojik mücadele hedef yabancı otları ve ümitvar doğal 
düşmanları 

Yabancı Ot Hedef Ajentler 
Euphorbia rigida Hyles euphorbia 

Denticera divisella 
Cynodon dactylon Drechslera cynodontis 
Cichorium intybus Amerosporium concinnum 

Centaurea solstitialis Ceratapion basicorne 
Acroptilon repens Aulacidea acroptilonica 

Tamarix ramosissima Liocleonus clatratus 
Orobanche spp. Phytomyza orobanchia 
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Bitki paraziti nematodlara karşı biyolojik mücadele 
 

İ. Halil ELEKÇİOĞLU1 

Giriş 
Nematodlar yaşamlarının bir kısmını toprak gibi çok karmaşık bir 

ekosistemde geçiren, saprofitik, avcı, hayvan paraziti ve bitki paraziti olarak 
farklı beslenme gruplarından oluşan canlılardır. Bitki paraziti nematodlar kültür 
bitkilerinde beslenerek önemli verim kayıplarına neden olurlar. Bunların bazı 
kültür bitkilerinde meydana getirdiği zarar bilinmekte ve başta kimyasal 
mücadele olmak üzere çeşitli yöntemlerle baskı altına alınmaya çalışılmaktadır. 
Bitki paraziti nematodların bazı kültür bitkilerinde çok tipik simptom meydana 
getirmemeleri veya diğer canlı ve cansız etmenlerin meydana getirdiği zarar ile 
karıştırılmaları nedeniyle, meydana getirdiği kayıplar çoğu zaman göz ardı 
edilmektedir. Bütün bunlar dikkate alındığında bitki paraziti nematodların 
Dünya genelinde kültür bitkilerinde meydana getirdiği zararın maddi değerinin 
yaklaşık olarak 100 milyar Amerikan Dolar’ı olduğu tahmin edilmektedir 
(Sasser, 1987). 

Bitki paraziti nematodlar yaşamlarının büyük bir kısmını toprakta 
geçirdikleri için, bunların meydana getirdiği verim kayıplarını önlemek 
amacıyla yapılan mücadele yöntemleri de doğal olarak toprak gibi çok karmaşık 
bir ortamda yürütülmektedir. Bu nedenle mevcut mücadele yöntemleri ya tek 
başına yeterli etki sağlayamamakta, ekonomik olmamakta ya da çeşitli olumsuz 
özellikleri nedeniyle kullanımları sınırlandırılmaktadır. Bu mücadele 
yöntemleri: 

Fiziksel Yöntemler: Buharla sterilizasyon gibi toprak dezenfeksiyonunda 
kullanılan yöntemler çok pahalı olup yüksek getirisi olan ürünlerde (kesme 
çiçekçilik vb.) kullanılabilmektedir. Yine toprak solarizasyonu ancak sıcak iklim 
alanlarında ve dar alanlarda uygulanabilmektedir. 

Kültürel Yöntemler: Ekim nöbeti her üründe uygulanamamaktadır. 
Özellikle ülkemizde sera alanlarında üreticilerin arazilerinin sınırlı olması, 
yüksek seranın  altyapısının belli bir alana sabit olması ve yüksek maliyet vb. 
nedenler ürecileri yüksek getirisi olan sebze üretimine zorlamaktadır. Sera 
yetiştiriciliğinin ana zararlılarından biri olan Kök-ur nematodları (Meloidogyne 
spp.) ise çok geniş konukçu dizisine sahip olup hemen tüm sebzelerde ekonomik 
olarak verim kayıpları meydana getirirler. 

                                            
1 Cukurova Üniversitesi Ziraat fakültesi Bitki Koruma Bölümü, 01330 Adana Türkiye 
halile@cukurova.edu.tr 



62 

Dayanıklı çeşit yetiştirme ise yoğun araştırmayı gerektiren mücadele 
yöntemi olup nematodların çok fazla sayıda ırka sahip olmaları ve bunların 
içinde de dayanıklığı kıran saldırgan ırkların bulunma olasılığı olumsuz 
yönlerinden biridir. Ayrıca dayanıklı çeşitler toprak sıcaklığının artmasına bağlı 
olarak duyarlı özellik gösterebilmektedir. Ancak son yıllarda moleküler 
tekniklerin gelişmesiyle dayanıklı çeşit geliştirme konusunda çok önemli 
adımlar atılmış olup gelecekte oldukça ümit var gözükmektedir . 

Kimyasal Mücadele: Nematisitler birçok ürün için oldukça pahalı kimya-
sallardır. Üretiminde ve uygulasında oluşan tehlike, taban suyuna karışma 
(özellikle kumsal topraklarda), toprakta yararlı mikroorganizmalara olumsuz 
etkisi gibi nedenlerle, bazıları önemli çevre kirleticilerinden sayılmaktadır. 
İnsanların tarımsal faaliyetlerde kullandığı Mebr’ ün, yeryüzünün stratosfer 
katmanındaki ozon tabakasının incelmesinde (tükenmesinde) % 5-10’luk bir 
paya sahip olduğu tahmin edilmektedir (Anonymous, 2002). Ozon tabakasının 
incelmesi UV-B radyasyonunu artırmakta, bu da deri kanseri, gözde katarak ve 
bağışıklık sisteminin zayıflaması vb. sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Mebr’ 
ün bu etkileri nedeniyle, 1997 yılında varılan Montreal Protokolü çerçevesinde 
2005 yılından itibaren en geç 2015 yılına kadar kademeli olarak  dünya 
genelinde uygulamadan kaldırılmasına karar verilmiştir. Türkiye ise Mebr’ü 
2008 yılında kaldırmayı hedeflemektedir. 

Biyolojik Mücadele 
Nematodlar toprakta yaşayan diğer canlılarla etkileşim halindedirler. Bu 

canlılar arasında barınak, besin, oksijen vb. için çekişme vardır. Yeryüzünün 
toprak üstü aksamında yaşayan canlılarda olduğu gibi toprakta yaşayan canlılar 
arasında da bir denge söz konusudur. Doğal ekosistemlerde yani herhangi bir 
şekilde dışarıdan bir müdahele olmayan toprak ekosistemlerinde bitki paraziti 
nematodlarla bunların üzerinde baskı unsuru olan doğal düşmaları arasında 
genellikle bir denge bulunmaktadır. Agro ekosistemlerde veya bir başka değişle 
yoğun girdiler sonucu dengelerin bozulduğu ortamda ise etkili doğal düşmaların 
sistemde tekrar kullanılmasıyla zararlılar baskı altına alınabilmektedir. Bu 
bağlamda biyolojik mücadele önemli bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır.   

Geleneksel olarak biyolojik mücadeleyi, doğal düşmanlar kullanarak bitki 
paraziti nematodların baskı altına alınması yöntemi diye tanımlayabiliriz. Son 
yıllarda ise biyolojik mücadele, bazı araştırıcılar tarafından integre bitki 
üretimi içinde toprağın antagonistik potensiyelinin yönetimi olarak 
açıklanmaktadır. 

Nematodlar Karşı Biyolojik Mücadelenin Geçmişi 
Bitki paraziti nematodlar zararlı olarak tanımlanmaya başladığından beri 

nematodlarla mücadelede biyolojik tekniklerin kullanılması ile ilgilenildiği 
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görülmektedir. Nematodlarla biyolojik mücadelenin geçmişi bu konudaki 
gelişmeler dikkate alınarak 1975 öncesi ve 1975 sonrası olmak üzere iki kısımda 
değerlendirilebilir. 

1975 öncesi: Araştırmaların çoğu nematodların doğal düşmanlarının 
(özellikle tuzak oluşturan funguslar) tanımlanması üzerinedir. Bu zaman 
sürecinde nematisitlerin ucuz ve etkili olması diğer mücadele yöntemlerine olan 
ilgiyi azaltmıştır. 

Cobb (1920) şekerpancarı tarlalarında Heterodera schachtii populasyonunu 
azaltmak için nematodların predatörü ve parazitlerini ilk kullanılması 
düşüncesini ortaya atmıştır. Thorne (1924) Iotonchus amphigonicus’u kültür 
bitkisi toprağına başarılı bir şekilde bulaştırmıştır. Thorne (1927) bitki paraziti 
nematodlara karşı avcı nematodların kullanılmasının ekonomik olmadığını 
bildirmiştir. Linford (1937) ve Linford et al. (1938) Hawai’de nematodların 
mücadelesinde ilk kez avcı fungusları kullanmıştır. Bundan sonraki 20 yıl içinde 
nematod avcısı fungusların taksonomisi ve ekolojisi üzerinde çalışmaların 
yoğunlaştığı görülmektedir. Buna rağmen nematodlar karşı başarılı biyolojik 
mücadele çalışmaları henüz ortaya konulamamıştır. Buna karşın bu yıllarda 
etkili nematisitlerin geliştirilmesi 1970’li yıllara kadar biyolojik mücadeleye 
karşı ilginin azalmasına neden olmuştur. 

1975 sonrası:  Başta DBCB olmak üzere bazı nematisitlerin kullanılması 
sınırlanmaya ve kimyasal mücadeleye alternatif yöntemler üzerine çalışmalar 
yoğunlaşmaya başlamıştır. Bundan sonraki yıllarda doğal düşmanlar içerisinden 
bazı fungal etmenlerin preparat haline getirilme çalışmalarının olduğu 
görülmektedir. Fransada Arthrobotrys robusta ve A. superba’dan oluşan 
formülasyon yemeklik mantar yetiştiriciliğinde kullanılmış (Kerry, 1987; 
Stirling, 1991), Filipinler’de ise yumurta paraziti Paecilomyces lilacinus’un 
formülasyonu bazı üreticilere dağıtılmıştır (Timm, 1987). 

Bu tarihten sonra yürütülen çalışmaların daha çok bakteriyel parazit 
Pasteuria penetrans ve fungal parazitler üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. 
Ayrıca önemli biyolojik mücadele etmenlerinin preparat haline getirilmesi ve 
tarım alanlarında kullanılması amacıyla uygulamaya dönük çalışmalar hız 
kazanmıştır. Sikora (1992) bitki paraziti nematodlara karşı biyolojik mücadele 
çalışmalarında toprakta rizosferinde bulunan bakteriler ve mikorizal fungusların 
önemlerine işaret etmiş ve biyolojik mücadeleyi “toprağın antagonistik 
potansiyelinin yönetimi” şeklinde tanımlayarak yeni bir fikir ortaya atmıştır.   
Bitki paraziti nematodlara karşı biyolojik mücadele çalışmaları Kerry (1987), 
Mukerji and Garg (1988), Poinar and Jansson (1988) ve Stirling (1991) 
tarafından derlenerek kitap halinde araştırıcıların hizmetine sunulmuştur.  
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Nematodların toprak ekosisteminde bulunan doğal düşmanları 
1) Avcılar: Nematodlar, Tardigrad, Collembola, akarlar, Turbelleria, 

Enchytracid. 
2) Parazitler: Tuzak oluşturan funguslar, endoparazit funguslar, bakteriler, 

protozoalar, riketsialar. 
3) Rizosfer mikroorganizmaları: Rizosferde yaşayan bakteriler ve 

mikorizal funguslar.  
Kerry (1987) bitki paraziti nematodlara karşı biyolojik mücadele 

çalışmalarında elde edilen başarı oranlarını belirtilmiştir. Buna göre % 57 ile en 
ümitvar etmenlerin tuzak oluşturan funguslar,  % 19 ile endoparazitik funguslar 
olduğu ve bunları avcı nematodlar (7), bakteriler (%5) ve protozoaların (3) 
izlediği görülmektedir. 

1) Avcılar: Predatör nematodlar, üzerinde en çok çalışılan bir grup 
olmalarına rağmen, bunların bitki paraziti nematodlar üzerindeki etkileri tam 
olarak bilinmemektedir. Avlarına özelleşmemeleri, üretim ve toprağa 
uygulanmalarının güçlüğü, biyolojik savaşta kulanılmalarını engelleyen 
faktörlerdir (Webster, 1972; Mankau, 1980; Kerry, 1987).2) Parazitler: 
Nematodların doğal düşmanları olan mikroorganizmaların bir kısmı nematodlar 
üzerinde obligat olarak yaşarken bir kısmı da saprofitik olarak da yaşayabilen 
fakültatif parazitleridir.  

Obligat parazitler yapay ortamlarda gelişemezler, bu nedenle kitle 
üretimleri ve doğaya salınabilecek duruma getirilmeleri oldukça zordur. 
Fakültatif olanlar ise yapay ortamlarda kitle halinde üretilerek kolayca preparat 
haline getirilebilirler. Bu durumda da bunların biyolojik savaşta başarılı bir 
şekilde kullanılma olasılıkları yüksektir (Kerry, 1987). 

Bitki paraziti nematodların doğal düşmanı olan parazitlerin bazıları ortamda 
sürekli aktif gelişme döneminde bulunurken, bazıları olumsuz koşullarda spor, 
sklerot vb. dayanıklı yapılar oluştururlar. Bu gibi dayanıklı yapıları olan 
mikroorganizmalar kuru olarak da preparat haline getirilebilmeleri nedeniyle, 
aktif gelişme döneminde bulunan mikroorganizmalara göre daha avantajlıdırlar. 
Çünkü aktif gelişme dönemine sahip olanlar sadece sıvı veya yüksek nem içeren 
preparatlar halinde hazırlanabilmekte ve bu da çabuk bozulmaya neden 
olmaktadır. Bozulmayı önlemek içinde maliyeti arttıran antibiyotik ilavesi veya 
sürekli düşük sıcaklıklarda depolanması gibi işlemleri gerektirmektedir. Bunun 
yanı sıra dayanıklı yapılara sahip olan mikroorganizmalardan elde edilen 
preparatların toprağa uygulandığında da aktif döneme sahip olanlardan elde 
edilen preparatlara göre daha avantajlı olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bunun esas 
nedeni ise dayanıklı yapıya sahip olanlar toprakta her türlü olumsuz koşullarda 
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canlılığını muhafaza edebildiği halde, aktif döneme sahip olanlar canlılığını kısa 
sürede yitirmektedirler (Kerry, 1987). 

Bakteriler: Bakterilerin en önemlisi Pasteuria penetrans (Thorne) Sayre 
and Starr'dır. Thorne (1940) tarafından Duboscqia penetrans olarak 
isimlendirilmiş ve sonra Mankau (1975) tarafından Bacillus penetran, Sayre ve 
Starr (1985) tarafından da Pasteuria penetrans olarak isimlendirilmiştir. 

Obligat bir parazit olan bu bakteri türünün endosporu nematodun duyarlı 
olan 2. larva dönemi ile karşılaştığında kutikulasına yapışmakta ve bir çim 
borucuğu oluşturarak konukçunun vücut boşluğunda vejetatif mikrokoloniler 
meydana  getirmektedir (Page and Bridge, 1985). 

Pasteuria penetrans kuru toprakta canlılığını yitirmeden uzun yıllar 
kalabilmekte (Mankau and Prasad, 1977) ve infeksiyon toprak koşullarından 
veya nematisit uygulamalarından çok az etkilenmektedir (Dutky and Sayre, 
1978; Mankau and Prasad, 1972). 

Bu bakterinin kullanıldığı saksı denemelerinde Meloidogyne 
populasyonunun 3 hafta içinde % 99 azaldığı saptanmıştır. Pratylenchus 
scribneri  içeren toprağa aynı miktarda bakteri sporları içeren toprak 
karıştırılmış ve daha sonraki incelemelerde P. scribneri populasyonunda % 53-
63 oranında bir düşüş gözlenmiştir (Mankau, 1975). 

Meloidogyne' in 2. dönem larvaları bakteri sporları içeren çözeltiye 
daldırılarak domates köklerine verilmiş ve 7-8 hafta sonra da üzerlerinde bakteri 
sporları bulunan Meloidogyne dişileri  köklerle birlikte kurutularak 
öğütülmüştür. İçinde spor ihtiva eden bu materyal 0.53 t/ha oranında tarlaya 
uygulanmış ve zararlı nematod populasyonunun önemli ölçüde düştüğü 
saptanmıştır (Stirling, 1984). Ancak bu çalışmada kullanılan oranın büyüklüğü 
göz önüne alınırsa bu uygulamanın geniş alanlarda ekonomik olmayacağı 
söylenebilir. P. penetrans biyolojik savaşta ümitvar bir tür olarak dikkate 
çekmesine karşın, yapay ortamda kültüre alınamaması nedeniyle henüz ticari 
kullanımı gerçekleşmemiştir. 

Bu bakteriyi Aldicarb, 1.3 -Dichloropropene, Fenamiphos ve Ethorophos 
gibi nematisitler olumsuz yönden etkilemezken, 1.2-Dibromo-3-Chloropropene 
çok az oranda etkilemektedir (Kerry, 1987).  

Tuzak OIuşturan Funguslar: Arthrobotrys irregularis Fransa'da ticari 
amaçla üretilmiş ve Royal 350 adıyla piyasaya sürülmüştür. Bu preparat ekim-
dikimden 1 ay  önce 1.4 t/ha hesabıyla toprağa uygulandığında domates 
köklerinde Meloidogyne' nin gal oluşturmasını hıyarda ise 2. dönem larvaların 
infeksiyonunu büyük oranda engellediği saptanmıştır (Kery, 1987).  

Royal 350 ile bir nemasitisit olan Carbofuranın zararlı üzerindeki toplam 
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etkisi, bunların ayrı ayrı etkilerinden daha yüksek bulunmuş olup, bu preparatın 
entegre savaş proğramlarına alınabilecek nitelikte olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Bu fungusun pH 6.5 'un altında  gelişememesi, başarılı bir mücadele için yüksek 
doz kullanma zorunluluğu ve depolama güçlükleri olumsuz yönleri olup geniş 
alanlarda kullanılmasını sınırlamaktadır. 

Yemeklik mantar türü olan Agaricus bisporus’ da zararlı Ditylenchus 
myceliophagus' a karşı Arthrobotrys robusta' nın bir ırkı üretilerek Royal 300 
adlı ticari preparat elde edilmiştir. Bu preparat yemeklik mantarın yetiştirildği 
kompost içerisine % 1 oranında uygulandığında zararlı  nematod 
populasyonunda % 40 azalma, üründe  ise % 20 artış sağlanmıştır. A. bisporus 
'un diğer bir çeşidinde ise aynı ürün artışı elde edilememiştir (Kerry, 1987). 

Endoparazit Funguslar: şimdiye kadar yapılan çalışmalarda 
Nematoctonus concurrens, N.haptocladus, Meria coniospora ve Hirsutella 
rhossiliensis olmak üzere 4 türün yapay olarak üretimi yapılabilmiştir. 
Bunlardan birinci ve ikinci türler 1.25x105  konidi/gram toprak oranında 
toprağa uygulandığında zararlı nematod populasyonlarında önemli bir düşüşün 
olmadığı saptanmıştır (Kerry, 1987). 

Saprofitik bir parazit olan Panagrells redivivus üzerinde üretilen Meria 
coniospora fungusu toprağa verildiğinde domateste Meloidogyne incognita' nın 
oluşturduğu gal zararını büyük ölçüde azaltmıştır.  

Endoparazit fungusların bir kısmı ise sadece yumurta parazitleridir. 
Genellikle fakültatiftirler ve yapay koşullarda kolayca üretilebilmektedirler. 
Meloidogyne ve Heterodera gibi yumurtaları dişi vücudunun içinde yada vulva 
çevresinde toplu bulunan nematod grupları üzerinde oldukça etkilidir. 

P.  lilacinus ile Pasteuria penetrans soyada Meloidogyne' ne karşı birlikte 
uygulandığında % 76, ayrı ayrı uygulandıklarında ise sırasıyla % 50 ve % 62'lik 
ürün artışı sağlandığı saptanmıştır (Dube and Smart, 1984). 

P.  lilacinus bir taraftan ümitvar bir tür olarak gözükürken, diğer taraftan 
insan sağlığına zarar olabileceği konusunda şüpheler olup bu konuda daha 
ayrıntılı çalışmalara gereksinim vardır (Kerry, 1987). 

Yumurta parazitlerinden Dactylella oviparasitica ve Verticillium 
chlamydosporium şeftalide M. incognita ve tahıllarda Heterodera avenae'yı 
doğal olarak baskı altına aldığı ayrıca saptanmıştır. 

3) Rizosferde bulunan mikroorganizmalar: Toprakta rizosferde kolonize 
olan bakterileriler doğrudan veya dolaylı olarak bitki paraziti nematodların 
gelişmesini engellerler. Bu bakteriler toprak rizosferindeki işlevlerine göre bitki 
gelişimini artıran (PGPR) ve bitki sağlığını iyileştirenler (PHPR) olmak üzere 
iki kısımda incelenmektedir (Sikora, 1992). Toprakta doğal olarak bulunan 
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rizosfer bakterilerinin bitki paraziti nematodlar üzerindeki antagonistik etkisi 
önemli olabilmektedir. Patates, şeker pancarı ve domates köklerinden izole 
edilen rizosfer bakterilerinin % 7-10’unun Kist nematodları (Heterodera spp., 
Globodera spp.) ve Kök-ur nematoları (Meloidogyne spp.) üzerinde antagonistik 
etki gösterdikleri belirlenmiştir (Oostendrop and Sikora, 1986; Oostendrop and 
Sikora, 1990; Racke and Sikora, 1986; Sikora, 1988). Bazı çalışmalarda PHPR 
bakterilerinin bu antagonistik özellikleri tohum veya biitki materyaline 
bulaştırılıp Kist nematodları ve Kök-ur nematodlarıan karşı kullanılmıştır 
(Becker et al., 1988; Oostendrop and Sikora, 1989;  Racke and Sikora, 1992; 
Sikora, 1988). Ancak bu uygulamalar zararlı nematodları erken dönemde 
engellemekte, orta ve geç dönemlerde ortaya çıkan infeksiyonları önlemede ise 
yetersiz kalmaktadır. 

Bitki tohumları çimlenirken rizosfere kök eksudatları salarlar ve dolayısıyle 
ortamdaki mikroorganizmaların türü ve yoğunluğu üzerine etkide bulunurlar. 
Farklı kültür bitkilerinin kullanılması kök eksudatlarının çeşitliliğini 
artıracağından rizosferde bulunan mikroorganizmaların rekabetine ve 
özelliklede PHPR bakterilerinin antagonistik potansiyeline etki edebilmektedir 
(Sikora, 1992). Lynch (1990) ve Nikitin and Kunc (1988) rizosferde 
mikroorganizmaların populasyon yapılarının bitkiler için önemli olduklarını 
bildirmektedirler. Rizosferde doğal olarak bulunan bu mikroorganizmaların 
nematodlar üzerine etkileri yeterince çalışılmamıştır. Bir bitkinin köklerinden 
elde edilen rizosfer bakterilerinin bazı nematodların bitki köküne girişini  
engelediğinin ortaya çıkarılması, bunların biyolojik mücadelede potansiyel 
önemlerinin anlaşılmasını sağlamıştır (Sikora, 1989).  

Çimlenen tohumlarda ve aktif büyüyen bitki köklerinden rizosfere Lektin 
salınmaktadır. Marban-Mendoza and Dicklow (1989) Lektin’in nematod 
davranışını değiştirdiği veya nematisit etkisinde bulunduğunu bildirmektedir. 
Sikora (1992) rizosferde bulunan bakterilerin ve bitkilerin ürettiği Lektin’ in 
bitki paraziti nematodları engelleme etkisinden yola çıkarak infeksiyonun 
önlenmesiyle bir anlamda “biyolojik terapi” yapılabileceğini belirtmektedir. 

Mikorizal fungusların bitki kök sistemini kolonize etmesiyle bitki 
gelişmesine ve sağlığına olumlu yönde etki etttiği bilinmektedir (Dehne, 1987; 
Gerdemann, 1968; Hussey and Roncadori, 1982; Sikora, 1992). Endomikorizal 
fungusları birçok kültür bitkisinde bitki paraziti nematodların populasyon 
yoğunluğunu sınırladığı, ancak bu etkinin uyarılmış bağışıklıktan mı, 
dayanıklıktan mı veya besin rekabetinden mi kaynaklandığının tam olarak 
bilinmediği belirtilmektedir (Sikora, 1992).   

Sonuç 
Bitki paraziti nematodlara karşı biyolojik mücadele diğer mücadele 
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yöntemlerinin mutlak tam bir alternatifi olarak düşünülmemelidir. Kimyasal 
mücadele halen modern tarımda çok önemli bir rol oynamaktadır. Birçok üründe 
nematisit bir fumigant uygulamadan üretim yapmanın olası olmadığı 
bilinmektedir. Buna karşın son yıllarda bazı biyolojik mücadele etmenleri 
preparat haline getirilmiştir. Bu biyolojik mücadele etmenlerinin üreticilerin 
kullanımlarına sunulmuş olması da bunların tercih edileceği anlamını 
taşımamaktadır. Bu preparatlar ilaç bayilerinin raflarında diğer kimyasal 
mücadele ilaçları ile bir rekabet ortamı içinde pazarlanmaktadır. Biyolojik 
mücadele preparatlarının üreticiler tarafından tercih edilmesi için aşağıdaki 
belirtilen özelliklere sahip olması gerekir. Aksi takdirde yoğun (modern) tarım 
yapan üreticilerin salt doğayı düşünerek bu preparatları kimyasal preparatlara 
tercih etmesi her zaman mümkün olmayabilir. 

Bu durumda biyolojik mücadele etmenini içeren bir pareparatın aşağıda 
belirtilen özelliklere sahip olması kimyasal preparatlarla rekabetini 
güçlendirecektir (Mankau, 1980; Kerry, 1987; Stirling, 1991).  

•  Fiyatı uygun olmalıdır.  
•  Üzerinde çalışılması ve üretimi kolay olmalı, ruhsatlandırma maliyeti 

yüksek olmamalıdır. 
•  Her zaman aynı homojenlikte üretilmelidir. 
•  Standart aletlerle toprağa uygulanabilmeli ve mümkünse diğer ilaçlarla 

veya gübrelerle karıştırılabilmelidir. 
•  Konukçuya özelleşme veya konukçu yokluğunda canlılığını 

sürdürebilmelidir. 
•  Ölümle sonuçlanan uzun süreli etki meydana getirmelidir. 
•  Ekosisteme uyumlu olmalı ve toprakta bulunan diğer canlılarla çekişmeye 

girebilmelidir. 
•  Çevreye olumsuz etkisi olmamalıdır. 
•  Preparat halinde iken raf ömrü uzun (en az bir yıl) olmalıdır. 

Başarılı biyolojik mücadele için nematodların populasyon dinamikleri, 
ekonomik zarar düzeyleri, parazit veya avcıların özellikleri ve toprak ekosistemi 
içindeki diğer canlı ve cansız etmenlerle etkileşimleri üzerine sağlıklı bilgilerin 
edinilmesi gerekmektedir.  

Nematoloji alanında son yıllarda biyolojik mücadele üzerine yapılan 
çalışmaların artmasına rağmen, Entomoloji gibi biyolojik mücadelenin başarıyla 
uygulandığı bir bilim dalı ile karşılaştırıldığında, Nematolojide henüz pratiğe 
aktarılmış başarılı biyolojik mücadele sonuçları görülmemektedir. Bunun nedeni 
daha çok Nematolojinin bitki korumanın diğer dalları ile karşılaştırıldığında 
oldukça genç bir bilim dalı olmasıdır. Nematoloji bilim dalında araştırmaların 
genel olarak 2. Dünya savaşından sonra arttığı göz önüne alınırsa, halen 
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araştırmaların yoğun olarak bitki paraziti nematodların biyoloji, ekoloji, 
fizyoloji, taksonomi ve mücadelesi üzerine olması doğal karşılanmalıdır. 
Başarılı biyolojik mücadele için ise nematodların ve doğal düşmanlarının 
birlikte populasyon dinamikleri, ekonomik zarar düzeyleri, parazit veya 
avcıların özellikleri ve toprak ekosistemi içindeki diğer canlı ve cansız 
etmenlerle etkileşimleri üzerine sağlıklı bilgilerin edinilmesi gerekmektedir.  

Ancak son yıllarda nematisitlerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri daha 
açık bir şekilde ortaya çıkması üzerine biyolojik mücadele tekrar önemli bir 
araştırma konusu haline gelmiştir. Bu bağlamda Entomoloji, Fitopatoloji ve 
Herboloji alanında biyolojik mücadelede elde edilen başarı nematodlara karşı 
biyolojik mücadele çalışmalarında iyimserliği artırmıştır. 
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Zeytin sineği (Bactrocera oleae Gmel.)'nin biyolojik mücadelesinde 
kullanılmak üzere parazitoiti Psyttalia (=Opius) concolor'un kitle üretimi 

üzerinde çalışmalar* 

Bahriye HEPDURGUN1        Tevfik TURANLI1      Türkan KOÇLU 1   
Aydın ZÜMREOĞLU 1                                    

Özet 

Zeytin bahçelerinin  ana zararlısı olan Zeytin sineği (Bactrocera oleae Gmel.)'nin 
kontrol altına alınmasında kimyasal mücadeleye alternatif mücadele yöntemleri 
üzerinde bir çalışma planlanmıştır. Bu çalışma çerçevesinde Zeytin sineği'nin biyolojik 
mücadelesinde kullanmak ve laboratuvar kültürü oluşturmak amacıyla, etkili parazitoiti 
olan Psyttalia concolor Szepl.  "National Agricultural Research Foundation" 
(NAGREF)'dan temin edilmiş olup, kitle üretimi Ülkemizde ilk kez bu çalışma ile 
gerçekleştirilmiştir. 

P. concolor'un kitle üretiminde konukçu olarak Akdeniz meyve sineği (Ceratitis 
capitata Wied.)'nin olgun larvaları kullanılmıştır. Her iki tür 250C ± 10C sıcaklık, %65 ± 
5 orantılı nem ve 16 saat aydınlık fotoperiyoda  sahip klima odalarında üretilmiştir. 
Üretimlerde, larva parazitoitlerinin üretimi için "Moscamed Programme" da 
geliştirilmiş metotlardan yararlanılmıştır (Anonymous 1997,1998). 

Laboratuvarımızda F18 dölü  üretilen P. concolor'un bugüne kadar yapılan 
üretimlerinde parazitoitin yaşına bağlı olarak değişmekle birlikte parazitlenme oranı 
ortalama %15-41.4,  ♂ ve ♀  oranı ise 1/0.8 ile 1/ 2.8 arasında bulunmuştur.  

Kitle üretimi yapılan P. concolor'un Eylül – Kasım 2002 tarihleri arasında pilot 
bölge olarak seçilen Gökçeada salımının yapılarak Zeytin sineği'ne olan etkinliliğinin 
araştırılması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bactrocera oleae, Biyolojik mücadele, Psyttalia concolor, 
Kitle üretimi. 

Summary 

Preliminary studies on mass rearing of Psyttalia concolor Szepl. to suppress the 
olive fruit fly, Bactrocera oleae (Gmel.) population by utilizing biological control 

Olive fruit fly, Bactrocera oleae (Gmel.) is one of the most important pests in olive 
orchards. This study has been planned to suppress the population of this pest by 
utilizing biological control and biotechnical control method which is an alternative 
method to chemical control. 

The parasite Psyttalia concolor Szepl. which is the most effective parasite of B. 
oleae has been imported from "National Agricultural Research Foundation" 

                                                 
* Bu çalışma FAO/IAEA tarafından desteklenen 10783/TUR no’lu projenin bir kısmıdır. 
1 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, 35040- Bornova / İzmir 
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(NAGREF), Greece, in order to establish a laboratory colony for the first time in 
Turkey.  

For this purpose, mature medfly (Ceratitis capitata Wied.) larvae have been used as 
a host in the rearing of P. concolor.  Both of them have been reared in the rooms which 
are  250C ± 10C temperature,  %65 ± 5 relative humidity and L/D: 16/8 hour fotoperiod. 

For the mass rearing of P. concolor the Present Standard Operation Procedure 
Manual for larvae parasitoids have been utilized (Anonymous 1997, 1998). 

F18
  generation of P. concolor has been reared  in our laboratory until  now. The  

rate  of  parasitism  has been  found  as  average  between 15-41,4  %  depending  on  
the  parasitoid  age.  Sex  ratio  was   between 1/0,8 to 1/2,8 (male/ female). 

P. concolor will be released in Gökçeada (Imbroz) Island in Turkey which is an 
isolated area between September-November 2002. After releasing, the efficiency of the 
parasitoid will be determined. 

Key Words : Bactrocera oleae, Biological control, Psyttalia concolor, mass-
rearing. 

Giriş 
Zeytin sineği (Bactrocera oleae Gmel.) tüm Akdeniz ülkelerinde olduğu 

gibi ülkemizde de zeytin bahçelerinde görülen en önemli zararlılardan biridir. 
Bu  zararlıyı kontrol altına almak, ürün kayıplarını engellemek ve yağ kalitesini 
arttırmak amacıyla günümüze kadar birçok yöntem üzerinde çalışmalar 
yürütülmüş ve halen yürütülmektedir. 

Bu yöntemlerden biri olan biyolojik mücadele üzerindeki ilk düşünceler B. 
oleae’nın Brachonid bir parazitoitinin Tunus’ta (Marchall, 1910) bulunması ve 
aynı yıl Szépligeti tarafından Opius concolor olarak tanımlanmasıyla 
doğmuştur. Ancak o zamanlar üretim tekniğindeki yetersizlikler nedeniyle suni 
ortamlarda üretilememiştir. Tunus’tan getirilen az miktardaki koloninin 
salınmasındaki çabalar da başarısızlıkla sonuçlanmıştır.  

1950’li yıllarda P.concolor’un üretim çalışmaları IOBC tarafından 
programa alınmıştır. İlk defa Fransa’da 1958 yılında Delanoue  tarafından 
B.oleae’nın üretilmesinin imkansızlığı karşısında diğer bir Tephritid olan 
Ceratitis capitata Wied. üzerinde üretimi başarılmıştır (Arambourg, 1983). 

Bununla birlikte zeytin yetiştirilen ülkelerin çoğunda P.concolor’un üretimi 
ve B.oleae’ya karşı biyolojik mücadelede kullanılması üzerine çalışmalar 
başlamıştır (Biliotti ve Delanoue,1959;Jannone ve Binaghi,1959; Monastera, 
1959; Fenili ve Pegazzano,1962; Monastera ve Genduso, 1962; Brnetic,1973). 

Bu çalışmaları P. concolor'un doğaya salımı, yayılışı ve iklim koşullarına 
adaptasyonu ile ilgili çalışmalar izlemiştir (Fenili ve Pegazzano, 1965,1971; 
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Monaco,1969; Monaco  ve Nuzzaci,1970; Kapatos vd. 1977;Liaropoulos vd. 
1977; Jimenes vd. 1990). 

P.concolor ile ilgili çalışmalar süreklilik göstermiş ve konukçu-parazitoit 
ilişkileri (Avilla ve Albajes,1984) ve kitle üretim teknikleri üzerinde (Avilla ve 
Albajes, 1983, Raspi ve Loni, 1994) çalışmalarla devam etmiştir.  

ABD’nin California eyaletinde 1998 yılında tuzakta B.oleae’nın 
bulunmasıyla ilk bulaşmalar tespit edilmiş ve bu zararlıyı kontrol altına almak 
için biyolojik mücadele projesi başlatılmıştır. Bunun için P.concolor Hawai’de 
C.capitata üzerinde üretilerek 1999 yılında bulaşık zeytin bahçelerine 
salınmaya başlanmış 2000 ve 2001 yıllarında meyve sezonu boyunca ek 
salımlar yapılması planlanmış ve çalışmalar devam etmiştir (Ball vd. 2000; 
Picket vd.2001). 

Ülkemizde de P.concolor’un kitle üretimi ilk kez bu çalışma ile 
gerçekleşmiştir. Bu üretimlerde Brachonid larva parazitoitlerinin üretimi için 
geliştirilmiş yöntemden yararlanılmıştır (Anonymous 1997,1998). Üretilen 
parazitoitin izole bir alan olarak seçilen Gökçeada’da TİGEM’e ait 2500 ağaçlık 
bir zeytin bahçesine salımı planlanmaktadır. Bu proje çerçevesinde parazitoitin 
salımı biyoteknik bir yöntem olan kitlesel tuzaklama ile birlikte uygulanarak 
zeytin sineği populasyonunun baskı altına alınması amaçlanmaktadır.  

Materyal ve Metot 

Konukçu (Ceratitis capitata Wied) ve parazitoit (Psyttalia concolor Szepl.) 
üretimleri 25±1 °C sıcaklık, %65±5 orantılı nem ve 16 saat aydınlık periyoda 
sahip klima odalarında gerçekleştirilmiştir. 

1. Konukçunun  üretimi 
Konukçu olarak kullanılan Akdeniz meyve sineği ( Ceratitis capitata  

Wied)’nin üretiminde 74x52x104 cm ölçülerindeki tahta kafesler 
kullanılmaktadır. Bu kafeslerin ön yüzünün üst kısmına C. capitata'nın 
yumurtlayabilmesi için iğneyle sık aralıklarla delinmiş sarı plastik kaplar 
yerleştirilmektedir. Bu kapların içine su emdirilmiş küçük sünger parçaları 
konmaktadır. Buraya bırakılan yumurtalar her gün toplanarak içinde O2  motoru 
bulunan su dolu kaplara alınmaktadır. Burada en az 2 saat süreyle yumurtaların 
aktif hale gelmesi için O2 verilerek bekletilmektedir (Zümreoğlu 1979). Larva 
besini olarak da Zümreoğlu vd. ( 1979) tarafından belirtilen besin ortamı 
hazırlanarak yumurtalar bu ortama ekilmektedir. Bunun için her tepsiye (1 lt 
ortama) 1,2 ml (~ 30.000 adet)yumurta ekilerek gelişmesi için 25±1 °C 
sıcaklıktaki odada bekletilmektedir. Yumurtalar 2 gün'de açılmakta ve 6-7 gün 
içinde larvalar olgunlaşarak besinden atlamaya başlamaktadır. Bu döneme 
gelenler, tabanında kum bulunan atlama sehpalarına yerleştirilerek pupa 
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olmaları sağlanmaktadır. 2-3 gün aralarla kum elenerek elde edilen pupalar 
kafeslere 1'er litre hacimde yüklenir. Pupa olumundan 9-10 gün sonra ergin 
sinekler çıkmaya başlar. Ergin besini olarak kafesin içine yerleştirilmiş elek teli 
üzerine kesme şeker ve hidrolize protein bırakılmaktadır. Erginlerin su 
ihtiyacını karşılamaları için  ise sünger yerleştirilmiş içi su dolu plastik şişeler 
kullanılmaktadır. Laboratuvarımızda yaklaşık olarak 25 yıldır değişik 
çalışmalarda kullanılmak üzere Akdeniz meyve sineği üretimi yapılmaktadır. 
Son yıllarda bu üretimden P. concolor’un kitle üretimi için konukçu olarak 
yararlanılmaktadır.  

2. Parazitoit üretiminde kullanılan materyalin tanımı 

2.1 Parazitleme kafesleri  

36×46×36 cm ölçülerinde tabanı ve çerçevesi alüminyum, diğer yüzeyleri 
şifonla kaplanmış olan kafeslerdir. 

2.2 Parazitleme üniteleri  
11 cm çaptaki iki PVC halkadan oluşmaktadır. Bunlardan biri bütün olup 

diğeri onun içine yerleştirilecek şekilde kesilerek hazırlanmıştır.  

2.3 Pupa tepsileri 

Parazitlenmiş larvaların pupa olması için 58×48×15 cm ölçülerinde plastik 
tepsilerdir.  

2.4 Pupa havalandırma tepsileri ve sehpaları 

58×48×15 cm ölçülerinde alüminyum çerçeveli düz tepsiler 
kullanılmaktadır. Bu tepsilerin tabanına pupaların havalanmasını sağlamak 
amacıyla ince elek teli geçirilmiştir. Bu tepsiler 204×67×58 cm ölçülere  sahip 
sehpalara 13 cm aralıklarla raf şeklinde yerleştirilir. 

2.5. Konukçu  toplama sehpaları 
56 x 90 x 225 cm ölçülerinde profil demirden yapılmış yan yana iki 

tepsinin sığabileceği şekilde 10 cm aralıklı raflara sahiptir. Tabanı yerden 35 cm 
yükseklikte olup, musluk monteli çelik tepsiden oluşmuştur. 

Üretim yöntemi 
Parazitoitin üretiminde olgun Akdeniz meyve sineği larvaları 

kullanılmaktadır. Larva besi ortamında bulunan Akdeniz meyve sineği larvaları 
besinden atlama olgunluğuna geldiğinde tepsiler tabanında su bulunan konukçu 
toplama sehpalarına yerleştirilirler. Her gün besinden atlayarak suda biriken 
larvalar süzülerek toplanırlar. Toplanan larvalar her parazitleme ünitesine 20 ml 
gelecek şekilde belirli hacimlerde alınarak iki şifon bez arasına yerleştirilir. 
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Parazitleme kafeslerine konacak parazitleme ünitelerinin adedi, parazitleme 
kafeslerindeki dişi birey sayısına göre belirlenir. Konukçu larva/dişi parazitoit 
oranı 3/1 olarak hesaplanır. Parazitleme üniteleri, parazitleme kafeslerinin içine 
yerleştirilerek burada 3 saat bırakılır. Üretimin ihtiyacına bağlı olarak günde iki 
kez bu işlem tekrarlanabilir. 3 saatlik periyodun sonunda parazitleme üniteleri 
kafeslerden çıkartılarak, içinde talaş bulunan plastik pupa tepsilerine yerleştirilir 
ve etiketlenirler.  

Her bir pupa tepsisinin içine ½ litre talaş doldurulur, 200 ml parazitli larva 
el ile karıştırılarak pupa olmaya bırakılır. 2-3 günde bir bu karışıma su pülverize 
edilerek nemlendirilir. Bu tepsiler karanlık bir ortamda tutulur. Pupa olduktan 7 
gün sonra pupalar elenerek talaştan ayrılır ve havalandırma tepsileri üzerine 
serilerek havalandırma sehpalarına yerleştirilirler. Havalandırma işlemi 2 gün 
sürer. Daha sonra pupaların hacimleri ölçülür. Her bir kafese 300-400 ml 
gelecek şekilde parazitli pupalar petri kapları içinde  kafeslere yerleştirilirler. 
Çıkan parazitoitlerin su ihtiyacını karşılamak amacı ile içine 2 damla Cl 
damlatılmış ve sünger yerleştirilmiş kaplar  bırakılır. Ayrıca kafeslerin tabanına 
çıkan parazitoitlerin dinlenmesini sağlamak amacı ile buruşturulmuş birkaç 
kağıt parçası yerleştirilir. Yüklenen her kafes gerekli bilgileri içerecek şekilde 
etiketlenir.  

Parazitoitler çıkmaya başladıktan sonra her gün kafeslerin üzerine ince bir 
tabaka halinde spatula yardımı ile bal sürülür. Pupalardan önce erkek 
parazitoidler (ilk 2 gün) sonra dişi parazitoidler (2 gün)  çıkar. Çiftleşmeleri için 
de 3 gün bekledikten sonra parazitleme olgunluğuna gelmiş oldukları kabul 
edilir. Parazitoidlerin ilk çıkışlarından 7 gün sonra parazitleme işlemi başlar ve 
10 gün boyunca devam eder. 

Bu süre sonunda kafesler klima odasından çıkartılarak yeni kafesler 
hazırlanır. Çıkan kafeslerin temizliği çok önemlidir. Bunun için ılık deterjanlı 
su ve %10’luk Cl kullanılır. Bu karışım bütün üretim materyalinin temizliğinde 
kullanılır. Ayrıca haftada iki kez yerler, duvarlar, masa ve raflar %10’luk Cl ile 
yıkanıp, silinir.  

Kalite Kontrol Değerlendirmesi 
Havalandırma işleminden sonra parazitli pupalardan tesadüfi olarak seçilen 

100 pupa gözenekli mika kutulara yerleştirilir. Parazitoit çıkışları 
tamamlandıktan sonra çıkan erginler ♂  ve ♀ olarak sayılıp kaydedilir. Yapılan 
sayımlar sonucunda % parazitlenme oranı ile ♂ ve ♀ birey adedi ve oranı 
bulunur. Bulunan dişi birey adedi kafese yüklenen pupa hacmine oranlanarak, 
parazitleme için gerekli larva miktarı hesaplanır. Bu hesaplamada 10 ml pupa, 
610 adet ve 10 ml olgun larva ise 697 adet olarak kabul edilir.  
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Araştırma  Sonuçları  ve  Tartışma 
Laboratuvarımızda Psyttalia concolor’un kitle üretimine, Yunanistan’ da 

bulunan “National Agricultural Research Foundation” dan yaklaşık 100 ml 
hacimde parazitli Akdeniz meyve sineği pupası temin edilerek başlanmıştır. 
Bunlardan çıkan parazitoitlerin üretilmeye başlamasıyla bugüne dek F18 dölü 
elde edilmiş ve F19 dölünün üretimi halen devam etmektedir. 

Bugüne kadar yapılan üretimlerden elde edilen F1-F18 dölleri arasındaki 
yüzde parazitlenme oranları, dişi ve erkek birey adetleri ile oranları Cetvel 1 de 
verilmektedir. 

Cetvel 1. F1-F18 dölleri arasındaki parazitlenme oranları, dişi ve erkek birey 
adetleri ile oranları 

Parazitleme oranı 
(%) ♀ birey adedi (%) ♂ birey adedi (%)

Döller 
Max. Min. Ort. Max. Min. Ort. Max. Min. Ort.

♂/♀ 

F1 26 9 14 18 7 10 8 2 3,8 1/2,6 
F2 24 8 18 14 5 11,2 10 3 6,8 1/1,6 
F3 35 3 17,1 24 8 12 11 2 5,1 1/2,3 
F4 30 8 16,9 24 6 12,3 10 2 4,6 1/2,6 
F5 54 14 36,5 36 10 22,5 24 2 14,0 1/1,6 
F6 49 9 21,8 24 3 11,7 26 4 10,1 1/1,2 
F7 38 9 22,5 28 6 16,1 11 2 6,4 1/2,5 
F8 39 8 20,1 28 4 14,8 15 2 5,3 1/2,8 
F9 71 26 41,4 54 17 27,8 26 6 13,6 1/2,0 
F10 48 12 28,5 26 6 15,8 28 4 12,7 1/1,2 
F11 52 6 27,0 32 5 16,9 24 2 10,1 1/1,6 
F12 70 10 25,4 46 6 15,4 24 2 10,0 1/1,5 
F13 35 7 18,8 28 4 11,1 12 2 7,7 1/1,4 
F14 27 13 17,8 17 2 9,8 11 2 8,0 1/1,2 
F15 28 5 15,0 14 3 6,5 16 2 8,5 1/0,8 
F16 42 4 13,9 32 2 8,3 11 2 5,6 1/1,5 
F17 50 8 20,4 36 4 12,4 24 2 8,0 1/1,6 
F18 34 10 22,2 20 5 10,5 17 3 11,7 1/0,9 

 

Cetvel 1’ de görüldüğü gibi, parazitlenme oranı maximum % 24-71, 
minimum ise % 3-26 arasında bulunmuş olup, ortalama olarak F1 ve F16 dölleri 
dışında % 15ile % 41,4 arasında saptanmıştır. F1 dölü ilk üretime başladığımız 
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döl olduğundan ve F16 dölünde ise akar bulaşması saptandığından parazitlenme 
oranı diğer döllere göre daha düşük bulunmuştur. 

Dişi birey adedi maximum %14-54, minimum  %2-17, ortalama %6,5-27,8 
arasında saptanırken, erkek birey adedi maximum  % 8-28, minimum % 2-6, 
ortalama % 4,6-14 arasında bulunmuştur. 

Raspi ve Loni (1994) İtalya’da yaptığı çalışma sonucunda, C.capitata 
üzerinde gerçekleştirdiği P. concolor üretiminde parazitlenme oranını % 20-40 
arasında, eşey oranı ise 0,3-0,5 (1/3-1/2) arasında bulunmuştur. 

Guatemala’ da Aurora üretim istasyonunda  C. capitata üzerinde üretilen 
larva parazitoitlerinden Diachasmimorpha tryoni (Cameron) ve D. longicaudata 
(Ashmed) üretimlerinde yapılan kalite kontrolleri sonucunda parazitlenme oranı 
%20-30 arasında bulunmuştur (Anonymous 1998). 

Avilla ve Albajes (1984)’in İspanya’da yaptığı çalışmalarda, P. concolor’ un 
eşey oranının konukçu büyüklüğü ve yaşıyla yakından ilişkili olduğu ortaya 
konmuştur. Konukçu larva küçük ve az sayıda olduğunda eşey oranının ♂’e 
doğru değiştiği saptanmıştır. Yine aynı çalışmada dişi bireyin bir kez, erkek 
bireyin ise birkaç kez çiftleşebildiği ve bu nedenle dişinin çok, erkek bireyin az 
olmasının gerektiği belirtilmektedir. 

Nitekim bizim çalışmamızda da F15 ve F18 dölleri dışında dişi birey 
adedi erkekten fazla olarak bulunmuş olup, erkek/dişi oranı genellikle 
1/1,5 ile 1/2,8 arasında saptanmıştır. Bu da kitle üretiminde istenen bir 
sonuçtur. 
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Erzurum’da kuşburnu (Rosa spp.) zararlısı Metopolophium dirhodum 
(Walker) (Homoptera, Aphididae)’un parazitoitlerinden Aphidius ervi Hal. 

ve Praon dorsale Hal. (Hymenoptera, Aphidiidae)’in zararlı üzerinde 
etkinlikleri 

 
Coşkun GÜÇLÜ1   Hikmet ÖZBEK1 

Özet 
Çalışma, 2001 ve 2002 yıllarında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampus alanında, 

kuşburnu bitkisinde beslenen Metopolophium dirhodum (Walker) (Homoptera, 
Aphididae)’un ve parazitoitlerinden, Aphidius ervi Hal. ve Praon dorsale Hal. 
(Hymenoptera, Aphidiidae)’nin popülasyon seyrinin izlenmesi, ve doğal düşmanların 
zararlı üzerindeki etkinliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. 

Elde edilen parazitoitlerden P. dorsale ülkemizde M. dirhodum’un parazitioiti 
olarak ilk defa belirlenmiştir.  

Yapılan korelasyon analizinde A. ervi ve P. dorsale popülasyonu arasında önemli 
sayılabilecek herhangi bir korelasyon tespit edilememiştir. Zararlı ile parazitoitlerden A. 
ervi ve P. dorsale popülasyonu arasındaki korelasyon incelenmiş bunun sonucu olarak; 
A. ervi’nin popülasyonunun zararlı popülasyonu ile daha fazla ilişkili olduğu 
görülmüştür. Her iki yılda elde edilen sayısal verilere göre, M. dirhodum ve A. ervi’nin 
ikinci yıl popülasyon seviyeleri düşerken, P. dorsale popülasyonunun her iki yılda da 
yaklaşık aynı düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Alınan 30 yapraktaki parazitli bireyler oran olarak 2001 yılında en yüksek % 15,74 
ve en düşük % 4,76; 2002 yılında en yüksek %18,75 ve en düşük %7,25 düzeyindedir. 

Anahtar kelimeler: Kuşburnu, Parazitoit, Metopolophium dirhodum, Aphidius 
ervi, Praon dorsale 

Summary 
Effects of the parasitoids, Aphidius ervi Hal. and Praon dorsale Hal. (Hymenoptera, 
Aphidiidae) on Metopolophium dirhodum (Walker) (Homoptera, Aphididae), pest 

of rosehip (Rosa spp.) in Erzurum. 
Present study is based upon two parasitoids, Aphidius ervi Hal. and Praon dorsale 

Hal. (Hymenoptera, Aphidiidae) of Metopolophium dirhodum (Walker) (Homoptera, 
Aphididae) feeding on Rosa spp. The study is conducted on the campus of Atatürk 
University during 2001 and 2002. 

P. dorsale is first recorded as parasitoid of M. dirhodum. 
The analyses showed that there is no magnificent correlation the populations of A. 

ervi and P. dorsale, although there is a correlation between host and A. ervi. The 
population of P. dorsale is almost the same in both 2001 and 2002 but populations of 
host and A. ervi declining in 2002. 
                                                 
1 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 25240 Erzurum, 
cguclu@atauni.edu.tr, basakli@hotmail.com 
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The highest and lowest rate of parasited specimens in 2001 and 2002 were 15,74 
and 4,76%; 18,75 and 7,25% respectively. 

Key Words: Rosehip, Parasitoit, Metopolophium dirhodum, Aphidius ervi, Praon 
dorsale 

Giriş 

Rosa (Rosaceae) cinsine giren türlerin tümü ‘kuşburnu’ veya ‘yabani gül’ 
olarak bilinmektedir. Ülkemizde 24 Rosa türü olduğu belirtilmektedir (Davis, 
1977; Kutbay ve Kılınç, 1996).  

Kuşburnu, halk arasında marmelat ve çay şeklinde geçmişten beri tüketilen 
bir meyvedir. Özellikle son yıllarda marmelat ve meyve suyu sanayisinde 
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Besleyici ve şifa verici özellikleri yanında 
bilhassa meyilli arazilerde erozyonun önlenmesi açısından büyük öneme 
sahiptir. Ayrıca faydalı faunaya ait başta böcek olmak üzere çok sayıda hayvan 
türü için de iyi bir barınak durumundadır (Özbek vd.,1999). 

Kuşburnu zararlıları ve bunların doğal düşmanları ile ilgili ülkemizde 
çalışmalar oldukça sınırlıdır. Özbek vd. (1988, 1996), Doğu Anadolu’nun bazı 
illerinde, değişik takım ve familyalara giren 36 Arthropoda türünün 
kuşburnunda beslendiği, bunlar arasında önemli türlerden birinin 
Metopolophium dirhodum (Walker) (Homoptera, Aphididae) olduğunu 
belirtmişlerdir. Aynı araştırıcılar, bu zararlının mayıs sonu ve haziran 
başlarından itibaren kuşburnunda görüldüğünü, sürgün uçları ve taze 
yapraklarda yoğun bir şekilde beslenerek bitki gelişimini engellediğini, kaliteyi 
oldukça düşürdüğünü ve bazı virüs hastalıklarını kuşburnu bitkisine taşıdığını 
belirtmişlerdir. Düzgüneş vd. (1982), Ankara ilinde yaptıkları çalışmada M. 
dirhodum’un Ahlat, Triticum spp. ve Rosa spp. de beslendiğini belirtmişlerdir. 
Ayrıca bu zararlının parazitoiti olarak Praon volucre Hal. (Hym, Aphidiidae)’yi 
tespit etmişlerdir. Başka bir çalışmada Elmalı ve Toros (1994), zararlının 
buğdayda alt yapraklarda ve başakta beslendiğini belirterek zararlının parazitoiti 
olarak Aphidius ervi Hal. (Hym, Aphidiidae)’yi tespit etmişlerdir. 

M. dirhodum polifag bir tür olup konukçularını Cyperaceae, Gramineae, 
Rosaceae familyasına giren bitkilerin oluşturduğu belirtilmektedir 
(Çanakçıoğlu, 1975). Direkt zararının yanında bazı bitki virüs hastalıklarını 
taşıdığı vurgulanmaktadır (Jones and Jones, 1984). 

Aphidiidae türleri ovovivipar afitlerin soliter koinobiont 
endoparazitoitleridir. Bunlar bitki yüzeyindeki afitleri parazitledikleri gibi, 
bazıları (Paralipsis spp.) gizlenmiş konukçulara da saldırmaktadırlar. 
Parazitleme sonrası afitlerde bazı fizyolojik değişimlerin meydana geldiği ve bu 
değişimin son aşamasının da mumyalaşma olduğu, bir çok araştırıcı tarafından 
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belirtilmiştir (Brodeur and McNeil 1989; Johnson, 1959, 1965; McAlister and 
Roitberg, 1987, 1988; Powell, 1980; Spencer, 1926). Aphidiidae türlerinin 
konukçu dizisi, genelde birkaç afit türüyle sınırlı olabileceği gibi, cins 
düzeyinde bir özelleşme de söz konusu olabilmektedir (Mackauer and Stary, 
1967; Stary and Rejmanek, 1981). Aphidius. ervi Hal.ve Praon dorsale Hal. 
konukçusunun yumurta dönemi hariç bütün dönemlerine saldırmaktadır. 
Yumurta, afit vücudunun herhangi bir yerine rasgele konmakta, yumurtadan 
çıkan larvalar üç dönem geçirmektedir. A. ervi ve P. dorsale uygun şartlarda 
neslini iki üç haftaya yakın bir sürede tamamlamaktadır (O’Donnel, 
1987;Schlinger ve Hal, 1960; Sullivan, 1987). 

Aphidiidae türlerinin biyolojik mücadelede kullanılması ile ilgili 
çalışılmalar oldukça yoğundur (Clausen,1978). Yeni Dünya’da klasik biyolojik 
mücadele kavramı içerisinde Aphidiidae türleri yoncada (Hagen and van den 
Bosch, 1968), fındıkta ve değişik süs bitkileri üzerindeki afitlerle mücadelede 
başarılı şekilde kullanılmıştır (van den Bosch et.al., 1979). Avrupa’da Aphidius 
colemani Viereck’in limon bahçelerinde Eucallipterus tiliae (Hom, Aphididae) 
türüne karşı kullanıldığı belirtilmektedir (Zuparko;1983). 

Materyal ve Metot 
Çalışmanın materyalini 2001 ve 2002 haziran ve ağustos aylarında, 

Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampus alanında kuşburnu (Rosa spp.) bitkileri 
üzerinde görülen yaprakbiti ve parazitoitleri oluşturmuştur. Zararlının ve 
parazitoitlerinin popülasyon seyrini takip amacıyla kuşburnu bitkilerinden her 
hafta 30 yaprak alınmış, laboratuara getirilerek toplam afit ve mumyalı afit 
sayısı belirlenmiş, mumyalı olanlar ayrı petri kutularına alınarak parazitoit 
erginleri elde edilmiş, buradan çıkan parazitoitler türlere göre ayrılarak 
sayımları yapılmıştır. Parazitli olmayan afit bireyleri içerisinde %70 etil alkol 
bulunan tüplere konmuştur. Parazitoit bireylerinin bir kısmı yapıştırılarak müze 
materyali olarak saklanmış, geriye kalan bireyler alkol içinde muhafaza 
edilmişlerdir. 

Haftalık sayımlardan elde edilen sayısal veriler, SPSS paket programı 
kullanılarak, zararlı parazitoit ilişkisi, parazitoitlerin birbirleri üzerine etkileri ve 
bunların zamanla ilişkileri normal ve kısmi korelasyonları yapılarak 
değerlendirilmiştir. 

Araştırma Sonuçları 
Yapılan gözlemlerde, mumyalaşmış parazitoit türüne bağlı renk farklılıkları 

olduğu tespit edilmiş, A. ervi sarımsı renkte mumyalar oluştururken, P.dorsale 
daha açık renkli mumyalar oluşturmuştur. Bu özelik yardımı ile gerek arazide, 
gerekse laboratuarda her iki parazitoit türü çıplak gözle rahat bir şekilde ayırt 
edilebilmiştir. Afitlere daha çok sürgün uçlarında ve yaprakların alt yüzünde 
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rastlanmış, parazitli bireyler ise genellikle yaprağın üst yüzünde görülmüştür. 
Elde edilen parazitoitlerden P. dorsale ülkemizde M. dirhodum’un parazitioiti 
olarak ilk defa belirlenmiştir. 

Zararlı M. dirhodum’un popülasyonu haziranın ilk haftasından itibaren 
artmaya başlamış, haziranın son haftası ve temmuzun ilk haftası arasında 
maksimum artış meydana gelmiştir. Bundan sonra ilk önce artışta yavaşlama 
daha sonra temmuzun ikinci haftasından itibaren popülasyonda bir düşme 
meydana gelmiştir. Popülasyondaki en fazla düşüş ağustos ayının ilk haftasında 
olmuştur. Her iki yılda da A. ervi türüne, P. dorsale’ye göre daha erken 
dönemde rastlanmıştır (Şekil 1-2), (Tablo 1-2) 
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Cetvel 1. 2001 yılı afit ve parazitoit popülasyonu 

Yapılan kısmi korelasyon analizi sonucu A. ervi ve P. dorsale popülasyonu 
arasında önemli sayılabilecek herhangi bir korelasyon tespit edilmemiştir 
(p>0.05). Zararlı ile parazitoitlerden A. ervi ve P. dorsale popülasyonu 
arasındaki korelasyon incelenmiş bunun sonucu olarak; A. ervi’nin 
popülasyonunun zararlı popülasyonu ile daha fazla ilişkili olduğu görülmüştür. 

Cetvel 2. 2002 yılı afit ve parazitoit popülasyonu  

30 Yapraktaki Birey Sayısı ve parazitlenme Oranları Tarih 
Alınan 
afit  

Aphidius 
ervi 

Parazitleme 
oranı (%) 

Praon 
dorsale 

Parazitleme 
oranı (%) 

Toplam 
parazitlenme 
oranı (%) 

04-06 31 03 09,68 00 00 09,68 
11-06 37 06 16,22 00 00 16,22 
18-06 48 08 16,67 01 02,08 18,75 
25-06 62 09 14,52 02 03,23 17,75 
02-07 122 11 09,02 03 02,46 11,48 
09-07 148 14 09,46 03 02,03 11,49 
16-07 236 16 06,78 12 05,08 11,86 
02-08 214 15 07,01 14 06,54 13,55 
09-08 141 09 06,38 11 07,80 14,18 
16-08 69 00 00 05 07,25 07,25 
23-08 38 00 00 04 10,53 10,53 
30-08 34 00 00 00 00 00 

30 Yapraktaki Birey Sayısı ve parazitlenme Oranları Tarih 
 

M. dirhodum A. ervi Parazitleme 
oranı (%) P. dorsale Parazitleme 

oranı (%) 
Toplam 
parazitlenme 
oranı (%) 

11-06 84 04 4,76 00 00 4,76 
18-06 98 10 10,20 02 02,04 12,24 
26-06 128 14 10,94 05 03,91 14,85 
02-07 218 27 12,39 05 02,29 14,68 
09-07 324 44 13,58 07 02,16 15,74 
16-07 401 30 07,48 18 04,49 11,97 
23-07 381 26 06,82 18 04,72 11,54 
30-07 298 20 06,71 19 06,36 13,07 
06-08 228 14 06,14 17 07,46 13,60 
13-08 112 01 0,893 07 06,25 07,14 
20-08 64 00 00 06 09,37 09,37 
27-08 61 00 00 06 09,84 09,84 
03-09 50 00 00 00 00 00 
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Her iki yıl sonuçlarına göre, M. dirhodum ve A. ervi’nin ikinci yıl 
popülasyon seviyeleri düşerken, P. dorsale’ninki her iki yılda da yaklaşık aynı 
düzeyde seyretmiştir. 

Alınan 30 yapraktaki parazitli bireyler oran olarak 2001 yılında en yüksek 
% 15,74 ve en düşük % 4,76; 2002 yılında en yüksek %18,75 ve en düşük 
%7,25 düzeyinde olduğu belirlenmiştir (Tablo 1-2). 

Tartışma 
Çalışmada elde edilen parazitoitlerin aralarında belirgin bir rekabet 

olmaması, süperparazitizm ve hyperparazitizm olayına rastlanmaması bu iki 
parazitoitin biyolojik mücadelede kullanılabilme açısından, ümit var olduğunu 
ortaya koymuştur. Ayrıca A. ervi ve P. dorsale konukçuyu baskılamada 
birbirlerini tamamlayıcı şekilde davranış göstermektedirler. 

A. ervi’ye M. dirhodum’un görülmeye başlandığı ilk günlerden itibaren 
rastlanmış ve devam eden günlerde zararlının durumuna göre popülasyonu 
değişmiştir. Parazitoitin zararlı popülasyonu ile doğrudan böyle bir ilişki 
göstermesi, konukçuya daha fazla özelleştiği düşüncesini ortaya çıkarmıştır. 
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Koinobiont endoparazitoid Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: 
Ichneumonidae)’in farklı iki yaştaki ungüvesi larvalarında yaşam 

çizelgeleri1 

Cem ÖZKAN2                           Oktay GÜRKAN2 
Özet 

Bu çalışmanın ana materyali Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) 
ve Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae) dir. Konukçu 
büyüklüğünün V. canescens’in yaşam çizelgesine ve potansiyel doğurganlığına 
etkilerini belirlemek için 15 gün yaşlı  ve 29 gün yaşlı ungüvesi larvaları kullanılmıştır. 
Denemeler, 25±1°C sıcaklık, % 65±5 orantılı nem, 16 saat aydınlık 8 saat karanlık 
koşullarının sağlandığı iklim odalarında gerçekleştirilmiştir.  

V. canescens’in genç ve olgun dönem ungüvesi larvalarında ortalama döl süresi 
(To), net üreme gücü (Ro) ve doğal artış kapasitesi (rm) sırası ile 32.59, 30.12 gün; 
62.93,106.29 dişi/dişi/ömür; 0.127, 0.155 dişi/ dişi/gün olarak bulunmuştur. Olgun 
dönem ungüvesi larvalarında parazitoitin kalıtsal üreme yeteneği daha yüksek 
bulunmuştur. V. canescens’in genç ve olgun dönem konukçularda potansiyel 
doğurganlıkları ise sırasıyla 215.81 ve 176.33 adet olarak bulunmuştur. Doğal artış 
kapasitesinin aksine, genç dönem konukçularda V. canescens potansiyel doğurganlığı 
daha yüksek bulunmuştur. 

Bu sonuçlar V. canescens için parazitizmde konukçu kalitesini belirlemede 
konukçu büyüklüğünün doğrudan etki yapmadığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Venturia canescens, Ephestia kuehniella, konukçu yaşı, 
yaşam çizelgesi, potansiyel doğurganlık 

Summary 

The life tables of koinobiont endoparasitoid Venturia canescens (Grav.) 
(Hymenoptera: Ichneumonidae) on two different aged of E. kuehniella 

The main materials of this study were Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: 
Pyralidae) ve Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae). In order to 
determine the effects of host size on the life table and potential fecundity of V. 
canescens,15 and 29 day aged larvae of E. kuehniella were used. Experiments were 
carried out in the controlled room with 25±1 OC temperature, 60 ±5 % relative humidity 
and 16 L:8D photoperiod.  

The mean generation times (To), the net reproduction rates (Ro)  and the intrinsic 
rate of natural increases (rm) of V. canescens were determined on young and mature 
larvae of E. kuehniella as 32.59, 30.12 day, 62.93,106.29 female/female/life and 0.127, 
0.155 female/female/life, respectively. The intrinsic rate of natural increase of V. 
                                                           
1 Bu çalışma Cem Özkan’ın Doktora tezinden özetlenmiştir. 
2 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 06110 Dışkapı/ Ankara 
cozkan@agri.ankara.edu.tr 
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canescens on mature larvae of E. kuehniella was higher. The potential fecundity of V. 
canescens were determined on young and mature larvae of E. kuehniella as 215.81 and 
176.33 eggs. Unlike the intrinsic rate of natural increase, the potential fecundity of V. 
canescens was higher on young larvae. 

These results showed that for determining host quality, host age did not have a 
direct effect.  

Key Words: Venturia canescens, Ephestia kuehniella, host age, life table, 
potential fecundity 

Giriş 

Koinobiont Venturia canescens (Gravenhorst) (Hymenoptera: 
Ichneumonidae), laboratuvar koşullarında yıl boyunca kolaylıkla yetiştirilen 
endoparazitoid bir türdür. Parazitoitin parthenogenetik (thelitokie) çoğalması, 
yaşam döngüsünün kısa oluşu, konukçularının kolay ve ucuz yöntemlerle 
yetiştirilmesi nedeni ile biyolojik mücadele çalışmaları için uygun bir test 
böceği olup bu alanda karşılaşılan sorunların çözümünde de sıklıkla kullanılan 
bir araştırma materyali olarak görülmektedir. 

Salt (1976), thelitokie şeklinde parthenogenesis’in görüldüğü V. 
canescens’in 23 farklı türün larvalarını parazitlediğini bildirmektedir. 
Haeselbarth (1979), koinobiont V. canescens’in parazitleme sırasında bıraktığı 
zehir ile konukçuların paralize olmadığını, dolayısı ile içerisinde parazitoid 
bulunan konukçunun beslenmesine ve büyümesine devam ettiğini 
bildirmişlerdir. Salt (1964), laboratuvar koşullarında V. canescens ile farklı 
büyüklükteki Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae) larvaları 
arasındaki konukçu parazitoid ilişkilerini araştırmıştır. Araştırıcı, parazitoit 
gelişiminin konukçu büyüklüğüne göre farklılık gösterdiğini bildirmektedir. 
Parazitoitler açısından konukçu uygunluğu, konukçunun başarılı bir şekilde 
parazitlenmesi ve fertil parazitoidlerin üretilmesi olarak tanımlanmaktadır (Salt, 
1938; van Alphen & Nell, 1982; Waage, 1986; van Alphen, 1988; Bai & 
Mackauer, 1990; Volk & Mackauer, 1990; van Alphen & Visser, 1990). Mark 
& Kidd (1996), doğurganlığı; gerçek ve potansiyel doğurganlık olarak iki farklı 
şekilde incelemişler ve genelde gerçek doğurganlığın potansiyel doğurganlığın 
altında olduğunu bildirmektedirler. Koinobiont bir parazitoid ile konukçu 
ilişkisinde parazitoitin kalitesi büyük oranda konukçunun beslenme oranına ve 
parazitizm esnasında konukçunun büyüme kapasitesine bağlı olduğunu 
bildirmektedirler (Mackauer, 1986; Sequeria & Mackauer, 1992). Harvey vd. 
(1994), V. canescens ile Plodia interpunctella’nın 2., 3., 4. ve 5. larva 
dönemini parazitletmişlerdir. Araştırıcılar 2. larva döneminde parazitlenmiş 
larvalarda büyüme oranını, son dönemde parazitlenmiş larvalara oranla % 70 
fazla bulurken, 4. ve 5. larva döneminde parazitlenen larvaların büyüme 
oranlarının aynı dönemlerdeki parazitlenmemiş larvalardaki büyüme oranları ile 
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aynı bulmuşlardır. Araştırıcılar elde ettikleri bu verilerle V. canescens için 
parazitizmde konukçu kalitesini belirlemede konukçu büyüklüğünün doğrudan 
bir etki yapmadığını bildirmişlerdir. Harvey & Thompson (1994), V. canescens 
için konukçu uygunluğunu etkileyen faktörleri özetlemişlerdir. V. canescens’in 
gelişme süresi, ergin büyüklüğü ve ölüm oranlarının; konukçu türüne, 
konukçunun dönemine, konukçunun beslenme durumuna ve her bir 
konukçudaki parazitoid sayısına göre değiştiğini bildirmektedir. Harvey & 
Thompson (1995), V. canescens’i konukçuları, P. interpunctella ve Corcyra 
cephalonica (Stainton) (Lepidoptera: Pyralidae)’nin farklı larva dönemleri 
üzerinde yetiştirmişlerdir. Parazitoitin gelişme döneminin ve parazitoid 
ağırlığının, konukçu türüne ve konukçu dönemine göre değiştiğini, parazitoid 
büyüklüğü ile parazitoitin ovariollerindeki olgunlaşmış yumurta sayıları 
arasında pozitif bir korelasyonun olduğunu belirlemişlerdir. 

Bu çalışmada V. canescens ile parazitizmde konukçu büyüklüğünün 
parazitoitin yaşam çizelgesine ve potansiyel doğurganlığına etkileri 
araştırılmıştır. 

Materyal ve metot 

Çalışmanın ana materyalini Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: 
Pyralidae) ve Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae) 
oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan ve birçok faydalı böceğin laboratuvar 
konukçusu olarak kullanılan E. kuehniella, Bulut ve Kılınçer (1987)’in önerdiği 
yöntemden yararlanılarak (2:1) un: razmol kepeği karışımında yetiştirilmiştir. 
Parazitoid V. canescens ise 1995 yılında Ankara ili un depolarında tespit 
edilmiş ve laboratuvarda ungüvesi larvaları üzerinde 25±1°C sıcaklık, % 60-70 
orantılı nem ve 16 saat aydınlık 8 saat karanlık koşullardaki iklim odalarında E. 
kuehniella larvaları üzerinde kültüre alınarak yetiştirilmiştir (Özkan,1999). 

Koinobiont bir parazitoid olan V. canescens’in farklı yaştaki ungüvesi 
larvalarında karşılaştırmalı yaşam çizelgelerini oluşturmak için 15 gün yaşlı 
genç ve 29 gün yaşlı olgun dönem larvaları denemeye alınmıştır. Denemeler 
25±1°C sıcaklık, % 60-70 orantılı nem, 16 saat aydınlık 8 saat karanlık 
koşullarının sağlandığı iklim odalarında gerçekleştirilmiştir. 

Genç larva döneminde V. canescens’in yaşam çizelgesini oluşturmak için, 
15 gün yaşlı E. kuehniella larvaları parazitletilmiş ve bu larvalarda gelişimini 
tamamlayarak çıkış yapan parazitoidler ile deneme kurulmuştur. Olgun larva 
döneminde V. canescens’in yaşam çizelgesini oluşturmak için ise 29 gün yaşlı 
E. kuehniella larvaları parazitletilmiş ve bu larvalarında gelişimini 
tamamlayarak çıkış yapan parazitoidler ile deneme kurulmuştur.  
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Parazitoitin yaşam çizelgeleri denemeleri 3x17cm’lik cam tüplerde 
gerçekleştirilmiştir. Genç dönem konukçu larvalarının kullanıldığı denemede, 
bir cam tüpe 40 adet 15 günlük ungüvesi larvası aktarılmıştır. Cam tüplere 
aktarılan bu larvalar parazitletildikten sonra da gelişmelerini sürdürdüklerinden 
beslenmeleri  için 2:1 oranında un:razmol kepeği karışımından oluşan besin 
aktarılmıştır. Parazitoitin un-kepek karışımı içerisinde bulunan konukçulara 
rahatlıkla ulaşıp parazitlemelerini sağlamak amacı ile parazitoitin ovipozitor 
uzunluğu (yaklaşık 0.5 cm) göz önüne alınarak konukçulara verilen besin 
derinliğinin 0.5 cm’yi geçmemesine özen gösterilmiştir. İçerisinde 40 adet 15 
günlük E. kuehniella larvası bulunan tüplere daha önceden parazitlemesi için 
konukçu sunulmamış 0-6 saat yaşlı bir dişi parazitoid salınmıştır. Parazitoitlere 
ölene kadar her gün aynı saatte parazitlemeleri için 40’ar adet 15 gün yaşlı 
ungüvesi larvası ve beslenmesi için ise bal verilmiştir. Parazitletilen genç 
dönem konukçular, denemelerin gerçekleştirildiği koşullarda gelişmeye 
bırakılmıştır. V. canescens’in olgun dönem konukçu larvalarında yaşam 
çizelgesi oluşturmak amacı ile yine aynı yöntem ile bir parazitoite ömrü 
boyunca günlük 40 adet 29 günlük ungüvesi larvası sunularak 
gerçekleştirilmiştir. Denemeler 16 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. 

Denemelerde farklı iki yaştaki ungüvesi larvalarında V. canescens’in ergin 
yaşam süresi, yumurtadan ergine kadar ki gelişme süresi ve ömrü boyunca 
meydana getirdiği birey sayısı belirlenerek Andrewartha & Brich (1954)’e göre 
yaşam çizelgesi hazırlanmıştır. Yaşam çizelgesinde kullanılan formüller: 

X: Dişi bireylerin gün olarak yaşı 

lx: Her’x’ yaş aralığındaki bireylerin 1’e göre canlılık oranları 

mx: Dişi başına bırakılan günlük dişi sayısı 

lxmx: Belli ‘x’ yaş aralığı içerisindeki dişi tarfından bırakılan toplam dişi 
yavru sayısı 

Ro (net üreme gücü): Bir döl süresi içerisinde bırakılan yumurta veya 
yavru sayısıdır ve aynı zamanda populasyonun üreme hızını gösterir. Bu değer, 
lx ve mx değerlerinin günlük çarpımının toplamını ifade eder. Birimi 
dişi/dişi/ömür dür ve lxmx formülü ile ifade edilir. 

To: Ortalama döl süresidir, gün olarak ifade edilir ve LogRo/rm 
formülünden hesaplanır 

rm: (kalıtsal üreme yeteneği): Doğal artış kapasitesidir ve                         
�e5-rmxlxmx=148.41 formülünden hesaplanır. 

Aynı iklim koşullarında E. kuehniella’nın genç ve olgun larva 
dönemlerinde V. canescens’in potansiyel doğurganlığı (potansiyel yumurta 
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verimini) belirlemek için, 15 gün ve 29 gün yaşlı ungüvesi larvaları bireysel 
olarak parazitletilmiştir. Genç ve olgun dönem larvalardan çıkış yapan 0-6 saat 
yaşlı parazitoidler ile deneme kurulmuştur. Denemeler 1x17 cm’lik cam 
tüplerde, her bir karakter için 16 tekerrürlü olarak kurulmuştur.  Cam tüplerde 
bireysel olarak yetiştirilen parazitoidlere konukçu verilmemiş, beslenmeleri için 
bir öze yardımıyla bal sunulmuştur. Genç ve olgun dönem larvalardan çıkış 
yapan parazitoidlerin yaşam süreleri günlük olarak takip edilmiştir. Ölen 
parazitoidlerin üreme organları, ölümden hemen sonra binoküler altında 
dissekte edilmiş ve ovariollerindeki olgunlaşmış yumurtalar sayılarak potansiyel 
doğurganlıkları hesaplanmıştır. Elde edilen verilere varyans analizi ve Duncan 
testi uygulanmıştır. 

Araştırma Sonuçlar ve Tartışma 
Ungüvesinin genç ve olgun larva dönemlerin kullanıldığı denemelerde 

konukçu büyüklüğünün V. canescens’in yaşam çizelgesine ve potansiyel 
doğurganlıklarına etkisi belirlenmiştir. 

Oluşturulan yaşam çizelgesi irdelendiğinde, genç dönem konukçularda 
parazitoitin net üreme gücü (Ro), 62.93 dişi/dişi/ömür olarak bulunmuştur. 
Olgun dönem konukçularda ise bu sayı % 69 artış göstermiş ve 106.29 
dişi/dişi/ömür olarak bulunmuştur. Bu durum konukçu uygunluğu açısından 
değerlendirildiğinde, olgun dönem konukçularda parazitoitin üreme gücünün 
daha fazla olduğu sonucuna varılır.  Ancak parazitoitin genç ve olgun dönem 
konukçularda parazitoitin parazitleme davranışı irdelendiğinde; parazitoitin 
genç dönem konukçuları parazitleyebilmek için harcadıkları sürenin olgun 
dönemdeki konukçuları parazitlemek için harcadıkları süreden daha fazla 
oldukları belirlenmiştir.  Bu  süre olgun dönem konukçularda  ortalama 5 
dakikasürerken, genç dönem konukçuları parazitleyebilmesi için geçen süre ise 
ortalama 15 dakika sürmektedir. Sait vd. (1995), V. canescens’in genç dönem 
P. interpunctella larvalarına saldırıyı pek tercih etmediklerini, saldırı olması 
durumunda ise parazitoitin konukçuyu elde etme süresinin uzadığını 
bildirmektedirler.  

Farklı dönem larvalarda  parazitoitin ortalama döl süresi (To) 
incelendiğinde genç dönem larvalarda bu sürenin uzadığı görülmektedir. Bu 
süre genç dönem larvalarda 32.59 gün iken olgun larvalarda 30.11 gün 
bulunmuştur. Bu durum genç dönem larvalarda parazitoitin daha fazla 
beslendiğinin bir göstergesidir. Harvey & Thompson (1994, 1995), V. 
canescens’in gelişme süresinin konukçu dönemine göre değiştiğini, ancak 
parazitli genç dönem konukçuların büyüme oranının parazitli olgun dönem 
konukçulara oranla % 70 fazla olduğunu bildirmektedirler. 
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Çizelge1. 15 günlük ungüvesi larvalarında Venturia canescens’in yaşam 
çizelgesi 

X lx mx lxmx 
1-30 Ergin öncesi dönemler (konukçu larvasında 

31  0.86 22.08 18.92 
32 0.86 21.50 18.43 
33 0.79 17.45 13.71 
34 0.43 5.71 2.45 
35 0.43 6.28 2.69 
36 0.43 5.00 2.14 
37 0.43 0.71 3.30 
38 0.43 0.00 0.00 
39 0.36 4.00 1.43 
40 0.36 0.00 0.00 
41 0.29 3.75 1.07 
42 0.29 0.00 0.86 
43 0.14 0.00 0.00 
44 0.07 13.00 0.93 
45 0.07 0.00 0.00 
46 0.00 0.00 0.00 

To:32.59 
Ro:62,93 dişi/dişi/ergin dişi ömrü 
rm:0,127 diş,/dişi/gün 

Şekil 1. 15 günlük ungüvesi larvalarında Venturia canescens’in yaşam 

çizelgesi 
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Çizelge 2. 29 günlük ungüvesi larvalarında Venturia canescens’in yaşam 
çizelgesi 

X lx mx lxmx 
          1-27 Ergin öncesi dönemler (konukçu larvasında) 

28 0.80 30.31 24.25 
29 0.80 28.06 24.45 
30 0.80 21.18 16.94 
31 0.80 16.00 12.80 
32 0.80 12.12 9.670 
33 0.80 8.81 7.05 
34 0.75 5.66 4.25 
35 0.60 5.00 0.00 
36 0.55 2.33 1.28 
37 0.55 2.33 1.28 
38 0.30 3.33 1.00 
39 0.20 3.50 0.70 
40 0.15 2.00 0.30 
41 0.10 1.50 0.15 
42 0.05 16.00 0.80 
43 0.55 7.00 0.35 
44 0.00 0.00 0.00 

To:30.12 gün 
Ro:106.29 dişi/dişi/ergin dişi ömrü 
rm:0,155 dişi/dişi/gün 

Şekil 2. 29 günlük ungüvesi larvalarında Venturia canescens’in yaşam 
çizelgesi 
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Doğal artış kapasitesi (rm), belirli çevre koşullarında bir popülasyonun 
doğurganlık, yaşam süresi ve gelişimin birlikte etkisini gösterir. Genç dönem 
larvalarda yetiştirilen V. canescens’in doğal artış kapasitesi 0.127 bulunurken, 
olgun dönem larvalarda yetiştirilen V. canescens de doğal artış kapasitesi 0.155 
olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar V. canescens’in daha etkili kitle üretimi için 
olgun dönem konukçu larvaların kullanımının daha uygun olduğunu 
göstermektedir. 

Genel olarak koinobiont parazitoid V. canescens, son dönem konukçu 
larvalarını tercih etmektedir. Bununla birlikte olgun dönem konukçuların 
yoksunluğunda erken dönem konukçularda da parazitleyebilmekte ve fertil 
bireyler oluşturabilmektedir. V. canescens’in genç ve olgun dönem 
konukçularda gelişmesini tamamlayarak fertil bireyler üretebilmesi, düşük 
konukçu yoğunluğunda dahi parazitotin neslini daha kolay sürdürebilmesi 
anlamına gelmektedir. Bu durum biyolojik mücadele açısında bir avantaj olarak 
değerlendirilebilir. 

Genç ve olgun dönem konukçulardan çıkış yapan parazitoidlerin potansiyel 
doğurganlıkları irdelendiğinde, genç dönem konukçulardan çıkış yapan 
parazitoidlerin potansiyel doğurganlıklarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir 
(Çizelge 3). Genç dönem konukçulardan çıkış yapan parazitoidlerin potansiyel 
yumurta verimi ortalama 215.33 adet iken, olgun dönem konukçulardan çıkış 
yapan parazitoidlerin yumurta verimi ortalama 76.33 adet bulunmuştur. Ayrıca 
genç dönem konukçulardan çıkış yapan parazitoidlerin daha büyük yapıda 
oldukları gözlemlenmiştir. Harvey & Thompson (1995), V. canescens 
büyüklüğünün konukçu dönemine göre değiştiğini, parazitoid büyüklüğü ile 
parazitoitin ovariollerindeki yumurta sayısı arasında pozitif bir korelasyonun 
olduğunu belirlemişlerdir. 

Çizelge 3. Venturia canescens’in genç ve olgun dönem ungüvesi 
larvalarında potansiyel yumurta verimi 

Parazitoitin geliştiği 
konukçu dönemi 

Potansiyel yumurta 
verimi (adet) 
Ort. St.hata 

En az- En çok 

Genç dönem 215.81+14.34  a 
(n=16) 175-291 

Olgun dönem 176.33+12.72  b 
(n=16) 63-215 

Aynı sütundaki farklı harfler arasındaki fark istatistiki olarak önemlidir (P<0.05) 

Sonuç olarak V. canescens genç ve olgun dönem konukçularda 
gelişmelerini tamamlamış ve fertil bireyler üretmiştir. Olgun dönem 
konukçularda V. canescens‘in doğal artış kapasitesi daha yüksek bulunmuştur. 
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Ancak genç dönem konukçularda daha büyük parazitoitler oluşması buna bağlı 
olarakta potansiyel yumurta veriminin daha yüksek oluşu, V. canescens ile 
parazitizmde konukçu kalitesini belirlemede konukçu yaşının doğrudan bir etki 
yapmadığı sonucuna varılabilir. 
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Yumurta-larva parazitoiti Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: 
Braconidae)’un iki yeni konukçuda yetiştirilmesi1 

Dilan ÖZMEN2              Seren DABBAĞOĞLU3         Cem ÖZKAN3          

Neşet KILINÇER3 
Özet 

Bu araştırmanın ana materyali Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: 
Braconidae), Spodoptera littoralis (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae) Ephestia 
kuehniella Zeller (Lepidotera: Pyralidae) dir. C. oculator 1998 yılında Adana İli pamuk 
ekiliş alanlarından getirtilen S. littoralis larvalarından elde edilmiştir. Parazitoid, S. 
littoralis ve E. kuehniella yumurtaları üzerinde kültüre alınmıştır.  

Laboratuvarda C. oculator’un bazı biyolojik özellikleri yeni iki konukçusu 
üzerinde belirlenmiştir. Denemeler, 25±1oC sıcaklık, % 60-70 orantılı nem, 16:8 
aydınlık: karanlık koşullarının sağlandığı iklim odalarında gerçekleştirilmiştir. 

C. oculator’un endoparazitoid koinobiont bir yumurta-larva parazitoiti olduğu 
belirlenmiştir. Parazitoitin arrhenotokie şeklinde çoğaldığı, döllemsiz yumurtalardan 
parthenogenetik olarak erkek bireyler, döllemli yumurtalardan dişi ve erkek bireyler 
oluştuğu belirlenmiştir. Cinsiyet oranı erkekler lehinedir. Parazititin üreme kapasitesi 
çok yüksektir. Konukçu yetersizliğinde süperparazitizm belirlenmiştir. C. oculator’un 
erkek ve dişilerinde sık çiftleşme gözlemlenmiştir. Besin olarak kullanılan bal, 
parazitoitin ergin yaşam süresini önemli ölçüde arttırmıştır. Parazitlenmiş konukçularda 
düşük büyüme kapasitesi gözlemlenmiştir. 

Elde edilen biyolojik verilerin ışığı altında C. oculator’un S. littoralis ve E. 
kuehniella üzerinde yetiştiriciliği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Chelonus oculator, Ephestia kuehniella, Spodoptera 
littoralis, biyoloji, üretim metodu 

Summary 

Rearing an egg-larval parasitoid Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: 
Braconidae) on  two new hosts 

The main materials of this study were Chelonus oculator Panzer (Hym: 
Braconidae), Spodoptera littoralis (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae) and Ephestia 
kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae). C. oculator was obtained from the larvae of 
S. littoralis which was collected from cotton plants in Adana in 1998. The parasitoid 
was cultured on the eggs of S. littoralis ve E. kuehniella.  

Under laboratory conditions, some biological characters of C. oculator were 
determined on its two new hosts. Experiments were carried out in a controlled room 
                                                           
1 Tübitak Togtag 2679 nolu proje ile desteklenmiştir. 
2 Atom Enerjisi Kurumu 06983 Sarayköy/Ankara dilan.ozmen@taek.gov.tr 
3 A.Ü.Z.F.Bitki Koruma Bölümü, 06110 Dışkapı/ Ankara 



 100

with 25±1OC temperature, 60-70 % relative humidity and 16 L:8D photoperiod.  

C. oculator was determined as an endoparasitoid, koinobiont, egg-larval parasitoid. 
Reproduction in the parasitoid was arrhenotoky, in which male progeny developed 
parthenogenetically from unfertilised eggs and female progeny developed from 
fertilised eggs. Sex ratio of progeny was in favor of male. Reproduction capacity of the 
parasitoid was extremely high. Superparasitism was observed in the case of insufficient 
host. Frequent mating was observed in both female and male C. oculator. Honey as a 
nutrient, significantly increased the longevity of the parasitoid. Low growth capacity 
was observed in parasitised hosts. 

With the light of biological data obtained, rearing methods of C. ocular on S. 
littoralis and E. kuehniella were tried to explained. 

Key Words: Chelonus oculator, Spodoptera littoralis, Ephestia kuehniella, 
biology, rearing method 

Giriş 
Hymenoptera takımına bağlı 35 altfamilyadan biri olan Cheloninae alt 

familyası bireyleri yumurta-larva parazitoitidir. Bu alt familya bireyleri 
konukçularını yumurta döneminde parazitler ve konukçularını geç larva 
döneminde terk ederler (van Achterberg, 1984). 

Ülkemizde Braconidae familyasına bağlı çok az çalışma bulunmaktadır. 
Beyarslan (1985), bu familyaya ait 6 cinsten 19 tür belirlemiştir. Araştırıcı bu 
cinsleri, Sigalphus Latreille, Ascogaster Wesmeal, Chelonella Szepligeti, 
Triaspis Haliday, Schizoprymnus Forster and Chelonus Jurine. olarak 
belirlemiştir. Araştırıcı, Chelonus cinsine ait türleri ise Chelonus erythrogaster 
Lucas, C. gravenhorstii (Ness), C. muctonatus Thomson, C. inanatus (Linne), 
C. obscurator Henrich-Schaffer ve  C. carborator Marshall olarak 
bildirmektedir. 

Parazitoid C. oculator’un tanımlanmış konukçuları, Spodoptera exigua Hb. 
(Lepidoptera: Noctuidae) (Anonymous, 1971), Agrotis segetum Den. & Schiff., 
Helicoverpa armigera Hb., Heliothis viriplaca Hfn., H. peltigera Den. and 
Schiff., Spodoptera exigua Hb., Photedes elymi Tr. (Lepidoptera: Noctuidae), 
Etiella zinckenella Tr. (Lepioptera: Phycitidae), Pyrausta sticticalis L. 
(Lepidoptera: Pyraustidae), Coleophora anatipennella Hb. (Lepidoptera: 
Coleophoridae), Zeiraphera isertana F. (Lepidoptera: Tortricidae) dır (Tobias, 
1995).  

Özkan ve Özmen (2001), C. oculator’u ülkemiz faunası için ilk kayıt 
olarak, ayrıca S. littoralis ve E. kuehniella’nın bu parazitoitin dünya için yeni 
konukçuları olduğunu bildirmişlerdir.  
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Yapılan literatür araştırmasında C. oculator ile yapılan çalışmaların 
taksonomik çalışmalardan öteye gitmediği anlaşılmaktadır. Bu çalışmada C. 
oculator’un biyojik özelliklerinin belirlenerek, yeni konukçuları olan S. 
littoralis ve E. kuehniella üzerinde yetiştiriciliğinin ortaya konması 
amaçlanmıştır. 

Materyal ve metot 
Bu çalışmanın ana materyalini C. oculator, S. littoralis, Ephestia 

kuehniella oluşturmuştur. S. littoralis larva ve yumurtaları Adana İli pamuk 
yetiştirme alanlarından 1998 yılında toplanarak A.Ü.Z.F. Bitki Koruma 
Bölümü’ne getirilmiştir. Laboratuvar koşullarında S. littoralis’ten çıkış yapan 
parazitoitler, Prof. Dr. Ahmet Beyarslan ve Dr. Mark R. Shaw tarafından 1999 
yılında, C. oculator Panzer olarak teşhis edilmiştir. 

Konukçu Spodoptera littoralis (Boisd.)’in yetiştiştirilmesi  

Konukçu S. littoralis, 25±1oC sıcaklık, % 60-70 orantılı nem, 16:8 
aydınlık: karanlık koşulların sağlandığı iklim odalarında yetiştirilmiştir. S. 
littoralis yumurtalarını elde etmek için, erginler 10x27x45 cm boyutlu plâstik 
küvetlere aktarılmıştır. Ergin besini olarak  %20’lik şekerli su solüsyonu, 
pamuklara emdirilerek yetiştirme kaplarına yerleştirilmiştir. Erginlerin 
yumurtlamaları için 3 cm kalınlığında kesilmiş aydınger kağıtları zikzak 
şeklinde katlanarak, hazırlanan plastik kaplara konulmuştur. S. littoralis 
larvalarının yetiştirilmesinde, yapay besin olarak Southland Product Inc. 
firmasından sağlanan besin, doğal besin olarak da marul yaprakları 
kullanılmıştır. Yapay besinin hazırlanışında, 162 g toz halindeki besin 930 ml 
kaynar su ile homojen hale gelene kadar karıştırılarak 6cm’lik petri kaplarına 
aktarılmıştır. Elde edilen yumurtaların bir kısmı hazırlanan yapay besinlerde 
kültürün sürekliği için, diğer kısmı ise denemeler için kullanılmıştır.  

Doğal besin olarak kullanılan marul yaprakları % 1’lik sodyum hipoklorit 
içeren suda 20 dakika bekletilerek yüzeysel dezenfeksiyonu yapılmış, saf suyla 
durulanmıştır. Erginlerden elde edilen yumurta kümeleri, alt zemini steril toprak 
olan küvetler içerisindeki marul yapraklarına aktarılmıştır. Larva yoğunluğuna 
bağlı olarak, marul yaprakları her gün değiştirilmiştir. Toprak içerisinde kokon  
örmüş pupalar ergin çıkışları için ayrı kaplara aktarılarak ergin çıkışları 
sağlanmıştır. 

 Konukçu E. kuehniella’nın yetiştirilmesi 

Konukçu E. kuehniella 25±1oC sıcaklık, % 60-70 orantılı nem, 16:8 
aydınlık: karanlık koşulların sağlandığı iklim odalarında Bulut ve Kılınçer 
(1987)’in yönteminden yararlanarak 2:1 un: kaba buğday kepeği karışımında, 
1990 yılından beri yetiştirilmektir. 
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Yetiştiricilikte, ungüvesi kültüründeki muhtemel bulaşmaları önlemek 
amacıyla ağırlık olarak 2:1 oranındaki hazırlanan un-kepek karışımı 60oC 
sıcaklığa ayarlı bir etüvde 3 saat süre ile steril edilmiştir. Bu kültürde kullanılan 
diğer materyaller (plastik kaplar, tülbent, petriler, fırça ve yumurtlatma  kapları) 
ise % 1 sodyumhipoklorit ile dezenfekte edilmiştir.  

Dezenfekte edilen 27x37x7 cm boyutlarındaki ungüvesi yetiştirme kapları 
içerisine tartım yapılarak 400 g steril buğday unu-kaba buğday kepeği karışımı 
(2:1) konulmuştur. Bu besin ortamına tartı yöntemiyle belirlenen yaklaşık 5000 
adet ungüvesi yumurtası (125mg) homojen olarak serpilmiştir. Daha sonra 
yetiştirme kapların üzeri bir lastik yardımıyla tülbent ile kapatılarak üretim 
odasında gelişmeye bırakılmıştır. Kültürünün sürekliliğini sağlamak için her 
gün yeni ungüvesi yumurtalarıyla kültür açılmıştır. Ungüvesi kültüründen arta 
kalan yumurtalar ise +4oC sıcaklığa ayarlı buzdolabında saklanmıştır.  

Gelişmesini tamamlayarak çıkış yapan ergin ungüvesi kelebekleri bir 
aspiratör görevi yapan elektrikli el tipi süpürge yardımıyla toplanmış ve etrafı 
tül ile kaplı ungüvesi yumurtlatma kaplarına alınmıştır. Ungüvesi 
yumurtalarının alınmasında samur bir fırça yararlanılmıştır. Ungüvesi ergin 
kelebekleri ve ungüvesi yumurtalarının alınması günlük rutin işler olarak 
gerçekleştirilmiştir. 

C. oculator’un  S. littoralis ve E. kuehniella üzerinde yetiştirilmesi 

Parazitoid C. oculator 25±1oC sıcaklık, % 60-70 orantılı nem, 16:8 
aydınlık: karanlık koşulların sağlandığı iklim odalarında, 24-48 saat yaşlı S. 
littoralis ve E. kuehniella yumurtaları üzerinde yetiştirilmiştir.  

Yapılan literatür araştırması sonucunda bu parazitoid hakkında ülkemizde 
ve dünyada herhangi bir biyolojik veriye rastlanılmamıştır. Parazitoitin bazı 
biyolojik özelliklerinin belirlenerek, S. littoralis ve E. kuehniella üzerinde 
yetiştiriliciliğinin ortaya konulması için bu çalışma yapılmıştır.  

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

C. oculator’un biyolojik özellikleri: C. oculator’un S. littoralis ve E. 
kuehniella yumurtalarını parazitlediği, konukçu larvalarından başarılı ergin 
çıkışlarının olduğu ve bu erginlerin de fertil olduğu belirlenmiştir (Özkan ve 
Özmen, 2001). Bu çalışmada parazitoid C. oculator’un S. littoralis ve E. 
kuehniella üzerinde diğer bazı biyolojik özellikleri, parazitoitin yetiştiriciliğinin 
ortaya konması amacı ile belirlenmiştir. 

C. oculator bir yumurta-larva parazitoitidir. Parazitoid her iki konukçusunu 
da yumurta döneminde parazitlemekte ve konukçuyu larva döneminde terk 
etmektedir. Parazitli yumurtalar parazitlenmeden sonra gelişimine devam 
etmekte ve parazitsiz yumurtalarda olduğu gibi larva çıkışı gerçekleşmektedir. 
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Bu özelliği ile C. oculator koinobiont bir parazitoidtir. Haeselbarth (1979), 
parazitoitleri, konukçu parazitoid ilişkileri açısından idiobiont ve koinobiont 
olarak sınıflandırmıştır. Araştırıcının tanımına göre idiobiont parazitoitler, 
beslenme ve büyüme göstermeyen konukçuları parazitleyenler veya parazitleme 
sırasında konukçularına salgıladıkları bir zehir ile konukçularını paralize ederek 
konukçunun beslenmesini ve büyümesini önleyen parazitoitlerdir. Koinobiont 
parazitoitler ise beslenme ve büyüme gösteren konukçuları parazitleyen 
parazitoitlerdir.  

Parazitoid C. oculator, E. kuehniella’ nın 0-24, 24-48 ve 48-72 saat yaşlı 
yumurtaları, S. littorolalis’in 0-24 ve 24-48 saat  yaşlı yumurtalarını 
parazitleyebilmekte ve ergin çıkışlarını gerçekleştirebilmektedir. Parazitoitin 
yumurta yaşı bakımından bir tercih göstermemesi biyolojik mücadele açısından 
bir avantaj olarak görülebilir. Kullanım kolaylığı nedeniyle yetiştiricilikte 24-48 
saat yaşlı konukçu yumurtaları tercih edilmiştir. 

Parazitoid C. oculator, toplam 3 larva dönemi geçirmektedir. Diğer pek 
çok Chelonus türünde de larva dönemi sayısı 3 olarak bildirilmiştir (Hegazi 
vd.,, 1974; Rechav & Orion, 1975; Jackson vd.,, 1978; Hafez vd., 1980; Hentz 
vd., 1997). Ancak, Rao & Patel (1974) Chelonus formosanus Sonan’un 5 larva 
dönemi geçirdiğini belirtmişlerdir. Yapılan disseksiyonlarda parazitoitin S. 
littoralis yumurtaları içerisinde inkübasyon süresinin 25oC sıcaklıkta, 24 saatten 
kısa olduğu ve ilk larva döneminin ise konukçunun yumurta döneminde 
başladığı belirlenmiştir. Benzer şekilde, Chelonus inanitus (L.)’un 28±1oC’de, 
Chelonus heliopae Gupta ve C. formosanus’un ise 26.7oC’de yumurtalarının 
inkübasyon süreleri de sırasıyla; 22.6, 20.5 ve 24.2 saat olarak bulunmuştur 
(Patel & Patel, 1971; Rao & Patel, 1974; Rechav & Orion, 1975). Parazitoid ilk 
larva döneminin bir kısmını ve ikinci larva döneminin tamamını konukçu 
larvasının içinde geçirmektedir. Üçüncü larva döneminin sonuna doğru ise 
konukçuyu abdomenin değişik segmentlerinin lateralinden terk etmektedir. 
Cheloninae alt familyasına ait pek çok türde görüldüğü gibi son dönemde 
konukçuyu terk eden 3. dönem parazitoid larvaları external olarak konukçudan 
beslenmesine devam etmekte ve konukçuyu genellikle tamamen tüketmektedir. 
Chelonus sp. nr. curvimaculatus’un 3. dönem larvasının konukçusunun thorax 
bölgesinden çıktığı ve uç kısmından itibaren yemeye başladığı, kafa kapsülü ve 
kütikülası dışında tamamını tükettiği ve daha sonra kokon ördüğü bildirilmiştir 
(Hentz vd., 1997). Benzer davranış biçimi C. inanitus ve Chelonus blackburni 
Cameron’de de çeşitli araştırıcılar tarafından gösterilmiştir (Hegazi vd., 1974; 
Rechav & Orion, 1975; Jackson vd., 1978; Hafez vd., 1980). Larval gelişimini 
tamamlayan parazitoid, konukçu kadavrasından bağımsız şekilde kokon 
örmekte ve pupa gelişimini bu kokon içerisinde tamamlamaktadır. Kokon 
içerisinde gelişimini tamamlayan parazitoid çıkışının kokonun baş kısmından 
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olduğu gözlenmiştir. 

Parazitoid, yumurtadan ergine kadar olan gelişme süresini belirtilen 
yetiştirme koşullarında,  S. littoralis üzerinde 21-26 günde, E. küehniella 
üzerinde ise 40-60 günde tamamlamaktadır. Rechav & Orion (1975) da, C. 
inanitus’un 28±1oC’de, yumurtadan ergine kadar olan gelişme süresini S. 
littoralis üzerinde 33.2 gün, E. kuehniella’da ise 61.6 gün olarak 
bildirmişlerdir. Hegazi et al (1974) ise bu süreyi yine 28±1oC sıcaklıkta, S. 
littoralis ve C. inanitus için yaklaşık 25 gün olarak belirlemişlerdir. 
Pectinophora gossypiella (Saunders)’nın parazitoidleri Chelonus sp. nr. 
curvimaculatus’un 29±1oC’de ve Chelonus blackburni’nin 25oC’de toplam 
gelişme süreleri ise sırasıyla; 21 ve 31.5 gün olarak bildirilmiştir (Jackson vd., 
1978; Hentz vd., 1997). S. litura’nın parazitoidleri C. helopae ve C. 
formosanus için ise, bu süreler 26.7oC’de yaklaşık 21 ve 20.36 gündür (Patel & 
Patel, 1971; Rao & Patel, 1974). C. oculator’un erkek bireyleri gelişimlerini her 
iki konukçuda da dişi bireylere göre biraz daha erken tamamlamaktadır. Yine 
her iki konukçuda da parazitli larvaların parazitsiz larvalara oranla daha az 
besin tükettikleri belirlenmiştir. Parazitli larvalarda besin tüketiminin azalması, 
biyolojik mücadele yönünden bir avantaj olarak değerlendirilebilir. 

Çıkış yapan bireylerde cinsiyet oranı erkekler lehinedir. Cinsiyet oranı 
(♀/♂) 1: 0.43’tür. Üreme, parthenogenetik arrhenotokie şeklindedir. Yapılan 
çalışmalarda çiftleşmemiş dişilerden meydana gelen bireylerin tamamının erkek 
olduğu belirlenmiştir. 

Parazitoid C. oculator’un ergin erkek ve dişilerinde morfolojik olarak 
belirgin bir büyüklük farkı yoktur. E. kuehniella dan çıkış yapan ergin dişiler 
yaklaşık 7-8mm, ergin erkekler ise 9-10mm boyundadır. S. littoralis’ten çıkan 
bireyler ise konukçu iriliği dolayısıyla daha iri yapıdırlar. Ergin kuru ağırlıkları 
bakımından da erkek ve dişi ağırlıkları arasında bir fark bulunamamıştır. 

Ölü parazitoidlerde cinsiyet ayrımı binoküler altında üreme organlarından 
kolaylıkla yapılabilmektedir. Ancak canlı bireylerde ovipozitorün abdomen 
içerisine katlanmış oluşu nedeniyle cinsiyet ayrımı güçleşmektedir. Yaşayan 
parazitoitlerde çiftleşme ve konukçu yumurtalara yönelme  davranışları 
gözlenerek cinsiyet ayrımının yapılması mümkündür. Ne var ki bu yöntem de 
biyolojik çalışmalarda ve yetiştiricilikte zaman kaybına neden olmaktadır. Diğer 
Chelonus türlerinde abdomen üzerindeki sarı bantların cinsiyet ayrımında 
kullanılabildiğini bildirmektedir. (Arambourg, 1968). C. oculator da abdomen 
üzerinde yapılan morfolojik gözlemlerde genelde dişi bireylerdeki sarı bantların 
erkek bireylere oranla daha geniş yapıda oldukları, ancak farklı cinsiyetler 
arasındaki bu sarı bant genişliklerinin çok fazla değişkenlik göstermesi, hatta 
bazı bireylerde bu sarı bantlara hiç rastlanılmayışı bu yöntemin de etkili 
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olmadığını göstermiştir. 

Yaşayan parazitoitlerin cinsiyet ayrımında en etkili yöntemin ise ergin 
erkek ve ergin dişilerin anten uzunluklarından yapıldığı sonucuna varılmıştır. 
Pek çok Chelonus cinsinde olduğu gibi, dişi parazitoidlerin antenleri, erkek 
parazitoidlere göre daha kısa olup, çıplak gözle ayrımı yapılabilmektedir. Anten 
dişilerde 22 segmentli, erkeklerde ise 27-28 segmentlidir.  

Yeni çıkış yapan ergin dişi parazitoidler üzerinde gerçekleştirilen 
disseksiyonlarda parazitoitin ovariollerinde çok sayıda olgunlaşmış yumurta 
tespit edilmiştir. Bu durum parazitoitin proovigenik olduğunun bir 
göstergesidir. Ayrıca yapılan davranış gözlemlerinde yeni çıkış yapan dişi 
parazitoitlerin konukçu yumurtalarını parazitleyebildikleri de gözlemlenmiştir.  

Parazitoitin üreme kapasitesinin çok fazla olduğu belirlenmiştir. Bir dişi 
parazitoitin 30 dakikalık bir süre içerisinde 170 adet E. kuehniella yumurtasını 
parazitlediği gözlenmiştir. Parazitoidin parazitleği E. kuehniella 
yumurtalarından bir günde maksimum 394 birey meydana getirdiği 
belirlenmiştir. Bir dişi bireye ömrü boyunca günlük 500 adet E. kuehniella 
yumurtası sunulması durumunda, maksimum 3635 adet ergin parazitoid çıkışı 
belirlenmiştir. Bu durum E. kuehniella’ nın parazitoitin kitle üretiminde uygun 
bir konukçu olduğunun önemli bir göstergesidir. Nitekim Hafez vd. (1980) da 
E. kuehniella’ nın C. inanitus’un yetiştiriciliğinde en uygun konukçu olduğunu 
bildirmişlerdir. Ayrıca C. oculator’un üreme kapasitesi, diğer Chelonus 
türleriyle kıyaslandığında da oldukça yüksektir. C. sp. nr. curvimaculatus, 
25oC’de, yaklaşık 1034 yumurtayı parazitleyebilmekte, ancak bu yumurtalardan 
meydana gelen parazitoid sayısı yaklaşık 420 olmaktadır (Hentz vd., 1998). C. 
blackburni’nin dişi başına parazitlediği yumurta sayısı 25oC’de, 909±118, C. 
inanitus’un 28oC’de, 1219±158, C. formosanus ve C. heliopae’nin ise 
26.7oC’de, sırasıyla; 299±71 ve 1178±297 olarak bildirilmiştir (Patel & Patel, 
1971; Rao & Patel, 1974; Rechav, 1978; Jackson vd., 1978). 

Yapılan davranış gözlemlerinde, parazitoitin soliter parazitoid olduğu 
belirlenmiştir. Normal koşullarda parazitoid parazitlenmiş konukçuları tekrar 
parazitlemek için tercih etmemektedir. Ancak, her iki konukçuda da yumurta 
sayısının yetersiz olduğu durumlarda süperparazitizm gözlemlenmiştir. 

Ergin erkek ve dişi parazitoidlerin birden çok çiftleştikleri gözlemlenmiştir. 
Arrhenotokie şeklinde üremenin görüldüğü bu parazitoitte çiftleşme sayısının 
çok oluşu popülasyonda sürekliliği sağlayan dişi bireylerin sayısının artmasında 
önemli bir faktör olarak görünmektedir. 

 

 



 106

C. oculator’un  S. littoralis ve E. kuehniella üzerinde yetiştirme yöntemi 

Parazitoid C. oculator, 25±1oC sıcaklık, % 60-70 orantılı nem, 16:8 
aydınlık: karanlık koşulların sağlandığı iklim odalarında S. littoralis ve E. 
kuehniella üzerinde yetiştirilmiştir.  

S. littoralis’ten edilen 24-48 saat yaşlı yumurta kümeleri 10 l’lik cam 
kavanozlarda bal ile beslenerek 24 saat süreyle çiftleşmiş ergin parazitoidlere 
sunulmuştur. Süperparazitizmi önlemek için dişi başına bir adet yumurta 
kümesi (500-550 adet yumurta) düşecek şekilde konukçu-parazitoid oranı 
ayarlanmıştır. 24 saat süre ile parazitletilen bu yumurta kümeleri marul 
yapraklarına aktarılmıştır. Yumurtadan çıkış yapan parazitli larvaların besinleri 
günlük olarak değiştirilmiştir. Toprakta kokon ören ve pupa olan parazitoidler 
toplanarak ergin çıkışları için ayrı bir kaba aktarılmıştır. Petri kaplarına 
hazırlanan yapay besinler üzerine ise yine aynı yöntem ile parazitletilen 
yumurta kümeleri aktarılmıştır. Yumurta açılımından 3-4 gün sonra, toplu halde 
bulunan larvalar tek tek 6 cm’lik petri kaplarına aktarılmıştır. Yapay besin 
içerisinde pupa olan parazitoidlere dokunulmamış, ergin çıkışı petri kaplarında 
gerçekleştirilmiştir. Her iki yöntemde de çıkış yapan ergin parazitoidler, 
kültürün sürekliliğini sağlamak ve denemeleri yürütmek üzere kullanılmıştır.  

E. kuehniella’dan elde edilen 24-48 saat yaşlı yumurtalar arap zamkı 
yardımıyla, kağıt şeritlere yapıştırılarak, 10 l’lik cam kavanozlarda bal ile 
beslenerek yetiştirilen çiftleşmiş ergin parazitoidlere sunulmuştur.  
Parazitoidlere verilecek yumurta miktarı tartım yöntemiyle belirlenmiştir 
(yaklaşık 5000 adet yumurta /125mg), dişi başına yaklaşık 500 yumurta olacak 
şekilde konukçu- parazitoid oranı ayarlanmıştır. 24 saat süre ile parazitletilen bu 
yumurta şeritleri yaklaşık 500 yumurta içerecek şekilde kesilerek 10x15x18 
cm’lik plastik küvetlerde 350g un-kepek karışımı içeren besi ortamına 
aktarılmıştır. Çıkış yapan ergin parazitoidler aspirator yardımıyla günlük olarak 
toplanmış, kültürün sürekliliğini sağlamak ve denemeleri yürütmek üzere 
kullanılmıştır. 

Sonuç olarak yumurta-larva parazitoiti C. oculator’un  doğal konukçusu S. 
littoralis ve laboratuvar konukçusu E. kuehniella üzerinde yetiştiriciliği ve bazı 
biyolojik özellikleri ortaya konularak bu konudaki bilgi eksikliği kısmen 
giderilmeye çalışılmıştır. 
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Avcı Anthocoris nemoralis (F.) (Heteroptera : Anthocoridae)’in 
laboratuvar koşullarında yetiştirilmesi ve bazı biyolojik özelliklerinin 

belirlenmesi üzerinde araştırmalar 

Ertan YANIK1             Avni UĞUR1 

Özet 
Anthocoris nemoralis (F.) armut ağaçlarında zararlı Cacopsylla pyri  (L.)’nin en 

önemli doğal düşmanlarındandır. Psyllidler dışında yaprakbiti, akar gibi zararlılarla da 
beslenen avcı türün, bu çalışmada entegre mücadele kavramı çerçevesinde önemli bir 
biyolojik mücadele etmeni olarak kullanılmasına temel olacak verilerin elde edilmesi ve 
kitle üretiminin yapılabilmesi için sürekli üretiminin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

A. nemoralis 25 ± 1°C sıcaklık, %75 ± 5 orantılı nem, 16:8 saat (aydınlık: 
karanlık) ışıklanma süresi ve 2500 lüx ışık şiddetinde Ephestia kuehniella Zell. 
yumurtaları kullanılarak yetiştirilmiştir. 

Çalışmada, A. nemoralis’in laboratuvar koşullarında sürekli olarak 
yetiştirilebilmesi için uygulanan yöntem başarılı olmuş; ayrıca yumurta gelişim süresi 
ve açılma oranı, nimf gelişim süresi ve ölüm oranı ile ergin yaşama süresi belirlenmiştir. 
Yapılan denemeler sonucunda A. nemoralis’in yumurtaları    4,14 ± 0,82 günde açılarak 
% 96,13 açılım  oranı gerçekleşmiştir. Nimf gelişimi 15,1 ± 0,43 (13-18) günde 
tamamlanmış olup 1. dönem 3,4 ± 0,16 (3-4) gün, 2. dönem 2,0 ± 0,15 (1-3) gün, 3. 
dönem 2,2 ± 0,13 (2-3) gün, 4. dönem 2,4 ± 0,16 (2-3) gün ve 5. dönem 5,1 ± 0,10 (5-6) 
gün sürmektedir. Nimf ölüm oranı % 47,36 olarak belirlenmiştir. Ergin yaşama süresi 
dişi birey için 169,53 ± 9,24 (124-251) gün, erkek birey için 195,2 ± 11,38 (123-269) 
gündür. 

Anahtar Kelimeler : Anthocoris nemoralis, yetiştirme, biyolojik özellikler 
Summary 

Investigations on the rearing of predator Anthocoris nemoralis (F.) (Heteroptera : 
Anthocoridae) under laboratory conditions and determination of some biological 

characteristics 

Anthocoris nemoralis (F.) is one of the most important natural enemies of 
Cacopsylla pyri (L.) which is harmful on pear trees. Besides psyllids, A. nemoralis is 
also a predator of aphid and spider mite. In this research, continuous rearing of A. 
nemoralis was studied. Some biological characteristics of this predator was also 
determined.  

Rearing of A. nemoralis  was conducted in a controlled room with a 25 ± 1 °C 
temperature and 16:8 day/light regimes. Relative humidity value was 75 ± 5 %. The 
light intensity was 2500 lux. Ephestia kuehniella Zell. eggs were supplied as prey.  

                                                           
1 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, 06110 Dışkapı-ANKARA 
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In this study, continuous rearing of A. nemoralis was accomplished under 
laboratory conditions. Egg incubation period and hatching percentages, nymphal 
development time and mortality percentages and adult life span were determined. 
Incubation period of A. nemoralis eggs were 4,14  ± 0,82 days and hatching percentage 
was 96,13. The nymphal period averaged 15,1 ± 0,43 (13-18) days. Development 
durations of nymphal stages were 3,4 ± 0,16 (3-4) days, 2,0 ± 0,15 (1-3) days, 2,2 ± 
0,13 (2-3) days, 2,4 ± 0,16 (2-3) days and 5,1 ± 0,10 (5-6) days. Nymphal mortality 
percentage was 47,36. Adults life span were found 169,53 ± 9,24 (124-251) days and 
195,2 ± 11,38 (123-269) days for the female and male predators, respectively. 

Key Words : Anthocoris nemoralis, rearing, biological characteristics 

Giriş 
En önemli armut zararlılarından olan Cacopsylla pyri (L.)’nin nimfleri genç 

yapraklar ve sürgünlerde beslenerek önemli zararlara neden olmaktadır 
(Önüçar, 1983). Gençer ve Kovancı (2000) C. pyri’nin Bursa’da armut 
ağaçlarının ana zararlısı olduğunu belirtmişlerdir. 

Armut bahçelerinde yoğun ilaç kullanımı sonucunda psyllidlerin 
insektisitlere karşı dayanıklılık kazanması; ayrıca, yoğun ilaçlama yapılan 
bahçelerde ve çevresinde zararlıyı baskı altında tutacak predatör ve 
parazitoidlerin önemli ölçüde azalması sonucu psyllid türleri armut ağaçlarının 
ana zararlısı durumuna gelebilmektedir (Winfield vd. 1984).  

Armut ağaçlarında zararlı C. pyri’nin doğal düşmanları içerisinde 
Anthocoris nemoralis (F.) ilk sırayı almaktadır (Fauvel ve Atger 1980, 
Solomon vd. 1989, Sarasua vd. 1994, Scutareanu vd. 1994, Er ve Uğur 1999,   
Gençer ve Kovancı 2000). 

Birçok ülkede psyllid populasyonlarının baskı altına alınmasında A. 
nemoralis’den yararlanılmaktadır. Bu amaçla kitle üretimi yapılan avcının 
belirli dönemlerindeki salımlarıyla zararlı yoğunluğu azaltılmaya 
çalışılmaktadır (Fauvel vd. 1994, Rieux vd. 1994, Unruh ve Higbee 1994).  

Bu çalışma ile entegre mücadele kavramı çerçevesinde A. nemoralis’in 
önemli bir biyolojik mücadele etmeni olarak kullanılmasına temel olacak 
verilerin elde edilmesi ve kitle üretiminin yapılabilmesi için sürekli üretiminin 
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metot 
Çalışmanın ana materyalini Ankara ili Keçiören ilçesi Bağlum beldesindeki 

armut ağaçlarından toplanan A. nemoralis’in ergin bireyleri ile Ephestia 
kuehniella Zeller’nın yumurtaları oluşturmaktadır. 
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Avcının yetiştirilmesi 25 ± 1°C sıcaklık, %75 ± 5 orantılı nem, 16:8 saat 
(aydınlık:karanlık) ışıklanma süresi ve 2500 lüx ışık şiddeti koşullarındaki iklim 
odasında yapılmıştır. 

A. nemoralis’in laboratuvarda yetiştirilmesi Samsoe-Peterson vd. (1989) 
esas alınarak yapılmıştır.  

A. nemoralis’in yumurta bırakması için tüysüz özellikte olan sakız 
sardunyasının yaprakları kullanılmıştır. İçinde perlit bulunan saksılara dallar 
kesilerek yerleştirilmiş ve kökler geliştiğinde toprak bulunan saksılara 
aktarılmıştır. A. nemoralis’in yumurta bırakması için sertleşmiş yapraklar 
toplanmıştır. 

E. kuehniella, 25 ± 1°C sıcaklıkta karanlık ortamda yetiştirilmiştir.  
Yetiştirmede besin olarak 2:1 oranında buğday unu : buğday kepeği karışımı 
kullanılmıştır (Bulut ve Kılınçer, 1987). A. nemoralis’in besini olarak 
kullanılan E. kuehniella’nın yumurtaları – 4°C’de taban ve kapak kısmında 
kurutma kağıdı bulunan petri kaplarında 10-20 gün bekletildikten sonra 
kullanılmıştır.  

A. nemoralis erginlerinin yumurta bırakmaları için taban kısmına beyaz 
kurutma kağıdı konulmuş, içinde erginler, besin ve sardunya yaprağı bulunan 
şeffaf plastik kavanozlar kullanılmıştır. Kavanozların kapağının merkezinde 
delik açılmış ve tül ile kapatılmıştır. E. kuehniella yumurtaları siyah karton 
şeritlere saf su yardımı ile serpiştirilerek yapıştırılmıştır. Kuruduktan sonra 
yumurta bulunan 5x5 cm ebatlarında şerit parçaları kesilmiştir. Kullanılan 
kavanozun büyüklüğü dikkate alınarak yeteri sayıda ergin, sap kısmı yukarıda 
kalacak şekilde sardunya yaprağı ile yumurta bırakma kabına konulmuştur. E. 
kuehniella yumurtalı şeritler yaprağın yan tarafına yerleştirilmiştir.  

A. nemoralis, yumurtalarını genellikle yaprağın kutunun taban kısmına 
bakan yüzeyine koymaktadır. Dişi yumurtalarını yaprağın epidermisine 
gömerek bırakmaktadır. Haftada iki kez yumurta bulunan yapraklar bir başka 
yetiştirme ortamına aktarılarak yerine taze yaprak verilmiş ve E. kuehniella 
yumurtalarının bulunduğu şeritler değiştirilmiştir. 

Yumurtaların açılması ve nimflerin yetiştirilmesi için daha küçük plastik 
kavonozlar kullanılmıştır. Nimflerin kaçmaması için üzerinde tül ile kaplı delik 
bulunan kapak sıkıca kapatılmıştır. Nimfler ergin oluncaya kadar haftada iki kez 
E. kuehniella yumurtaları verilerek yetiştirilmiştir. Sardunya yaprakları bir 
hafta sonra kavonozdan uzaklaştırılmıştır. Elde edilen erginler yumurta 
bırakmaları için yeni kavonozlara aktarılmıştır. 
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Denemelerde 5,5 cm çapında, 5 cm yüksekliğinde, tabanına beyaz kurutma 
kağıdı konulmuş, ağzı beyaz ince tül ile kapalı plastik şeffaf kavonozlar 
kullanılmıştır. Denemelerde, A. nemoralis’in 2 döl boyunca E. kuehniella 
yumurtaları ile yetiştirilmiş bireyleri kullanılmıştır.  

A. nemoralis’in yumurta açılım oranı ve yumurta gelişim süresini 
belirlemek için, erginlerin bulunduğu kavonoz içine sardunya yaprağı konulmuş 
ve konulduğu saat kaydedilmiştir. Bir gün sonra aynı saatte bu sardunya yaprağı 
alınarak yaprak epidermisine gömülü bırakılan yumurtalar stereoskobik 
mikroskop yardımı ile sayılarak denemelerde kullanılan kutulara alınmıştır. Her 
gün ve aynı saatte yapılan kontroller ile çıkan nimfler kaydedilmişir. 

A. nemoralis’in nimf gelişim süresinin ve ölüm oranının belirlenmesi için 
0-24 saat yaşlı E. kuehniella yumurtaları A. nemoralis nimflerinin günlük 
tüketebileceğinden fazla olacak şekilde verilmiştir. 1x1 cm ebatlarında kesilmiş 
siyah karton üzerine saf su ile yapıştırılan E. kuehniella yumurtaları kuruduktan 
sonra içinde yumurtadan yeni çıkmış 1 adet A. nemoralis nimfi bulunan 
kavonoza konmuştur. Her gün aynı saatte yapılan kontrollerde yeni av verilerek 
nimf dönemleri kaydedilmiştir. 

A. nemoralis’in ergin dönemi için aynı gün ergin olmuş bir erkek ve bir 
dişi, içinde sardunya yaprağı ve nimf döneminde kullanılan yöntemle 
hazırlanmış av bulunan kutuya konulmuştur. Hergün aynı saatte yapılan 
kontrollerde yeni av verilerek ergin yaşama süresi belirlenmiştir. 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

A. nemoralis’in 2000 yılı Mayıs ayında toplanan ergin bireyleri 
laboratuvara getirilerek yetiştirilmeye çalışılmıştır. Uygulanan yöntem ile 
yetiştirmenin gerçekleşmesi sonucu avcı türün üretimi laboratuvar koşullarında 
bugüne kadar devam ettirilmektedir. A. nemoralis’in zorunlu diyapoz 
göstermemesi (Önder, 1982) sürekli yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır. 

A. nemoralis’in yetiştirilmesinde uygulanan yöntem ile nisbeten canlı besin 
elde edilmesi daha kolay olmaktadır. Sertleşmiş sardunya yaprakları da 
koparıldıktan sonra laboratuvarda yetiştirme ortamında üzerine bırakılan A. 
nemoralis’in yumurtalarının açılması için gerekli süre boyunca canlılığını 
koruyabilmektedir. E. kuehniella yumurtaları da A. nemoralis erginlerinin 
üremesi için gerekli olan canlı besin ihtiyacını karşılamış bulunmaktadır. 

Brönnimann (1964), Anthocoris nemorum (L.) ve A. nemoralis’in yapay 
besinde nimflerinin geliştiğini ve erginlerin beslendiğini fakat yumurta 
bırakmadıklarını bildirmektedir. Ancak yapay besinde beslenen dişilere psyllid 
yumurtası verildiğinde canlı besinin uyarıcı etkisi sonucu yumurta bırakmanın 
gerçekleştiğini belirtmektedir.  
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Anderson (1962), altı Anthocoris türünün farklı avlarda gelişme ve 
fekonditesini araştırmış, yeni çıkmış erginlerin besin ihtiyaçları bakımından 
nimflerinden daha hassas olabildiğini, bazı avların üremeyi devam ettirdiği 
halde bazılarının üreme diyapozuna girmelerine neden olduğunu bildirmiştir. 

Parker (1981), aphid predatörü A. nemorum’un kitle üretimi için 
uyguladığı metodda en hassas yönünün sürekli canlı avın sağlanma ihtiyacı 
olduğunu bildirmektedir. Birçok farklı türlerin oldukça fazla sayıda 
kültürlerinin sürdürülmesinin ve gerektiğinde yeterli uygun konukçu bitkinin 
temini için ileriye dönük iyi bir planlama yapılmasının gerektiğini 
bildirmektedir. Beslenme işleminin bu yetiştirme programında çok yoğun bir 
çalışma unsuru olduğunu ve besin üretimi ve sağlanmasında kolaylaştıracak 
yapay besinin henüz bulunmadığını bildirmektedir. Ayrıca uyguladığı metot ile 
Anthocoris confusus Reut. ve A. nemoralis’in de yetiştirilebileceğini ancak A. 
nemoralis’in yapay maddelere yumurta koymakta isteksiz olması nedeniyle 
yaprak (tütün, salatalık veya çin lahanası) verilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

Laboratuvarda başarılı bir şekilde yetiştirilen A. nemoralis’in yumurta 
açılım oranı ile gelişme süresi, nimf ölüm oranı ve nimf gelişme süresi ve ergin 
yaşama süresi belirlenmiştir.  

Yapılan denemeler sonucunda A. nemoralis’in yumurta açılım oranı 
%96,13 bulunmuştur. Yumurta gelişim süresi ise 4,14 ± 0,82  gündür.  

A. nemoralis’in toplam nimf gelişme süresi 15,1 ± 0,43 gün olarak 
saptanmıştır (Cetvel 1).  

Cetvel 1. Anthocoris nemoralis (F.)’in nimf gelişme süresi ve nimf ölüm oranı 

Nimf süresi (gün) Nimf 
dönemleri En az En çok Ortalama 

Nimf ölüm 
oranı (%) 

I 3 4 3,4 ± 0,16 31,57 
II 1 3 2,0 ± 0,15 7,69 
III 2 3 2,2 ± 0,13 8,33 
IV 2 3 2,4 ± 0,16 9,09 
V 5 6 5,1 ± 0,10 0 

Toplam  13 19 15,1 ± 0,43  

Farklı besin ve farklı sıcaklıklarda yapılan çalışmalarda nimf dönemi 
gelişme süresinde farklılıklar görülmektedir. Bizim çalışmamızda A. 
nemoralis’in E. kuehniella’da yetiştirildiğinde nimf dönemi gelişme süresini 
15,1 ± 0,43 günde tamamlamış olup literatürde belirtilenlerden önemli bir fark 
görülmemektedir. Görülen farklılıklar muhtemelen değişen sıcaklık ve besinden  
kaynaklanmaktadır. Fauvel vd. (1984), A. nemoralis nimflerini E. kuehniella 



 114

yumurtasında 22 °C ’de yetiştirmiş ve nimf gelişim süresini 14,8 gün bulmuştur, 
C.  pyri yumurtalarında yaklaşık 12 gün ile karşılaştırıldığında. Brunner ve 
Burts (1975),  A. nemoralis’i Cacopsylla pyricola (Först) yumurtasında          
21 ± 1°C’de yetiştirmiş ve nimf gelişim süresini ortalama 17,3 gün bulmuştur. 
Anderson (1962), Cacopsylla mali (Schmidb.)’de 23 ± 2°C’de 14,9 gün, 
Aulacorthum circumflexum (Buckt.)’da 14,9 gün, Acyrthosiphon pisum 
(Harris)’da 16,1 gün ve Aphis fabae Scop.’de 23,8 gün bulmuştur. Campbell 
(1977), Phorodon humuli (Schrank)’de 20 ± 0,5°C’de 16 gün bulmuştur.  

Nimf ölüm oranı % 47,36 olarak belirlenmiştir. Anderson (1962) A. 
nemoralis nimflerini C. mali, A. circumflexum,  A. pisum ve A. fabae’de       
23 ± 2°C’de yetiştirmiş ve ölüm oranlarını sırasıyla %7,1, %12,1, %3,5 ve 
%72,4 olarak belirlemiştir. Aynı araştırıcı ölümlerin çoğunlukla nimflerin deri 
değiştirmesi sırasında olduğunu, fakat sağlıklı nimflerin de ölebildiğini 
bildirmektedir. Yazar nimflerin ilk 24 saatlik süredeki ölümlerinin daha çok 
incinme veya çizilmeden olabileceğini belirtmektedir. Campbell (1977) A. 
nemoralis nimflerini P. humuli’de yetiştirdiğinde ölüm oranını %25 bulmuştur. 

A. nemoralis’in dişi ve erkek bireylerinin yaşama süresi (Cetvel 2) sırasıyla 
169,53 ± 9,24 (124-251) gün ve 195,20 ± 11,38 (123-269) gün olarak 
saptanmıştır. Erkeklerin dişilerden ortalama olarak laboratuvar koşullarında 
daha uzun yaşadığı görülmüştür. Nitekim Jeffrey ve Goyer (1983), bir 
anthocorid türü olan Lyctocoris elongatus (Reuter)’un çiftleşmiş erkeğinin 
ortalama 41 gün ve çiftleşmiş dişisinin 29,8 gün yaşadığını bildirmektedir. Peet 
(1973), yine bir anthocorid türü olan Nidicola marginata Harris&Drake’nın 
çiftleşmiş erkeklerinin ortalama 253 (216-317) gün, çiftleşmiş dişilerinin 173 
(111-210) gün yaşadığını belirtmektedir. 

Cetvel 2. Anthocoris nemoralis (F.)’in ergin yaşama süresi 

Ergin yaşama süresi (gün) Cinsiyet 
En az En çok Ortalama 

Dişi 124 251 169,53 ± 9,24 
Erkek 123 269 195,20 ± 11,38 

Ergin A. nemoralis’in laboratuvar konukçusu olan E. kuehniella’da 
doğadaki konukçusuna göre daha uzun yaşadığı saptanmıştır. Brunner ve Burts 
(1975), A. nemoralis’i C. pyricola yumurtasında 21 ± 1°C ’de yetiştirmiş ve 
dişilerin ortalama 30 (15-54) gün yaşadığını belirlemiştir.  

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü uygulama 
bahçesindeki armut ağaçlarından Haziran 2001 tarihinde toplanan bir adet dişi 
Orius sp. (Heteroptera : Anhocoridae) laboratuvara getirilerek yetiştirilmeye 
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başlanmıştır. A. nemoralis’in yetiştirilmesinde uygulanan bu yöntem ile bu avcı 
türün de üretimi laboratuvar koşullarında devam ettirilmektedir. 
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Antalya İli’nde Cacopsylla pyri (L.) (Homoptera: Psyllidae)’nin avcı 
doğal düşmanları ve bunların ilaçlanan ve ilaçlanmayan armut 

bahçelerindeki populasyon durumları  
 

Fedai ERLER1 

 
Özet  

Bu çalışma, Ekim 2000 - Ekim 2001 tarihleri arasında Korkuteli (Antalya) ilçesinde 
armutlarda önemli sorun olan Cacopsylla pyri (L.) (Homoptera: Psyllidae) (armut 
psillidi)’nin doğal düşmanlarının belirlenmesi ve bunların ilaçlı ve ilaçsız armut 
bahçelerindeki populasyon durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; Heteroptera’dan Anthocoridae-6, 
Lygaeidae-2, Miridae-7, Nabidae-2; Coleoptera’dan Coccinellidae-6; Neuroptera’dan 
Chrysopidae-2; Dermaptera’dan Forficulidae-1 olmak üzere toplam 26 avcı türün 
Antalya yöresinde C. pyri’yle birlikte olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Antalya, Armut, Cacopsylla pyri, Doğal Düşman, Populasyon 
Değişimi 

Summary 

Predators associated with Cacopsylla pyri (L.) (Homoptera: Psyllidae) and their 
population fluctuations in sprayed and non-sprayed pear orchards in Antalya 

Province 

Populations of pear psylla, Cacopsylla pyri (L.) (Homoptera: Psyllidae) and its 
predators were sampled in sprayed and non-sprayed pear orchards in Korkuteli (Antalya) 
during October 2000-October 2001. 

According to the results obtained from the study, a total of 26 species of predators, 
belonging to Heteroptera (Anthocoridae-6, Lygaeidae-2, Miridae-7, Nabidae-2); 
Coleoptera (Coccinellidae-6); Neuroptera (Chrysopidae-2); Dermaptera (Forficulidae-1), 
was found to be associated with pear psylla C. pyri in Antalya Province. 

Key Words: Antalya,  Pear,  Cacopsylla pyri,  Natural Enemies,  Population   
Fluctuation 

Giriş  
İklim şartlarının polikültür tarıma son derece uygun olduğu Antalya ve 

çevresinde en fazla üretimi yapılan meyvelerden biri armuttur. Antalya ilinde 
1997 yılında 605.997 olan ağaç sayısı2 1998 yılında 595.165’e, üretim de 39.497 
tondan 35.275 tona düşerken ağaç başına alınan verim 69 kg’dan 61 kg’a 
                                                           
1 Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü ,  07070 Antalya, 
Türkiye, E-mail: fedai@agric.akdeniz.edu.tr  
2 Verime yatmamış ağaçlar toplama dahildir. 
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gerilemiştir (Anonim, 1997 ve 1999). Bu düşüşte ekonomik koşulların yanı sıra 
en fazla hastalık ve zararlılar rol oynamaktadır.  

Yöredeki armut yetiştiriciliğinin en önemli zararlısı durumunda bulunan 
Cacopsylla pyri (L.) (Homoptera: Psyllidae) (armut psillidi) 1992-93 yıllarındaki 
salgınından sonra özellikle son iki yıldır daha yoğun ve yaygın bir salgın 
meydana getirmiştir. Bu zararlı sürgün ve yapraklarda sokup emdiği yerlerde 
salgıladığı toksik bir maddeden dolayı ‘psylla şoku’ adı verilen yanık şeklinde 
kurumalara, genç nimf dönemlerinin beslenirken çıkardığı aşırı ballı maddeden 
dolayı ağaçların fotosentez kabiliyetini kaybetmesine ve meydana gelen 
‘fumajin’ nedeniyle tüm ağacın siyah bir görünüme bürünmesine ve meyvelerin 
kırmızımsı kahverengi pas renginde bir hal almasına neden olmasının yanı sıra 
bazı hastalık etmenlerinin yayılmasında önemli rol oynamaktadır (Hibino vd., 
1971; Anonymous, 1991; Davies vd., 1992). 

Zararlının aşırı ilaç kullanılan ticari armut bahçelerinde bakımsız 
bahçelerdekinden daha büyük sorun olması zararlı populasyonunu baskı altında 
tutan doğal düşmanların varlığını ortaya koymaktadır. Ancak, zararlının 
yöredeki doğal düşmanları hakkında şu ana kadar her hangi bir çalışma yapılmış 
değildir. Bu çalışma, söz konusu zararlının yöredeki doğal düşmanlarının ve 
bunların ilaçlanan ve ilaçlanmayan armut bahçelerindeki populasyon 
durumlarının ortaya konması amacıyla yapılmıştır.   

Materyal ve Metot  
Çalışmalar, Ekim 2000-Ekim 2001 tarihleri arasında C. pyri’nin önemli bir 

sorun olduğu Korkuteli ilçesinde, birinde üretim sezonu boyunca rutin kimyasal 
mücadele programının uygulandığı (Cetvel 1), diğerinde ise hiçbir ilaç 
uygulamasının yapılmadığı (terkedilmiş) iki armut bahçesinde yürütülmüştür. 
Her iki bahçe yaklaşık 4’er dekar genişlikte olup yaklaşık 250’er adet armut 
ağacına sahiptir. Bahçelerdeki ağaçlar, 7-8 yaşında olup yerel olarak ‘karyağdı’ 
adıyla bilinen Pyrus communis cv. Ankara çeşididir.  

Zararlının doğal düşmanlarının belirlenmesi ve hem zararlı hem de doğal 
düşmanlarının populasyon değişimlerinin incelenmesinde bir çok araştırıcı 
tarafından kullanılan 3 yöntem kullanılmıştır (Winfield vd., 1984; Krysan ve 
Horton, 1991; Horton ve Lewis, 1997; Horton, 1999). 

1) Darbe yöntemi: Çalışma periyodu süresince haftalık periyotlarla her bir 
bahçeden rastgele  seçilen  50’şer ağaçtan  ve  her ağaçtan  birer  defa  olmak 
kaydıyla örnekler alınmıştır. Ağaçların yaşının küçük olması ve taç kısmının 
fazla geniş olmaması dolayısıyla her ağaçtan birer örnek alınmıştır. Bu 
yöntemde, her ağaçtan rastgele seçilen bir dala yaralanmaları önlemek amacıyla 
uç kısmına lastik şamdel sarılmış bir sopayla orta şiddette 3 kez vurularak altta 
tutulan 45x45 cm ebatlarındaki kontrplak tablaya düşen doğal düşmanlar ve C. 
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pyri ayrı ayrı sayılarak sayım formlarına kaydedilmiştir. Sayımlarda doğal 
düşmanların ergin ve ergin öncesi dönemleri ile C. pyri’nin sadece ergin dönemi 
dikkate alınmıştır. Aşırı ballı maddeden dolayı kontrplak tablanın üzerine bez 
örtü geçirilmeyip zararlı ve doğal düşmanlarının daha kolay seçilmesi için 
beyaza boyanmış, zaman zaman da ballı maddenin neden olduğu aşırı 
yapışkanlığı gidermek için tablanın yüzeyi ıslak bir bezle silinmiştir. Haftalık 
olarak yapılan bu örneklemelerde ayrıca ağız aspiratörü kullanılarak elde edilen 
doğal düşmanlardan belli miktarda alınıp laboratuvarda gerek ergin gerekse 
ergin öncesi dönemlerinin C. pyri ile beslenip beslenmediği izlenmiş, beslendiği 
saptanan doğal düşmanların stereomikroskop altında teşhisli materyaller ve ilgili 
literatür kullanılarak familya ya da cins düzeyinde teşhisleri yapılmaya 
çalışılmıştır. Daha sonra kesin teşhis için örnekler yurtiçinde ve yurtdışında ilgili 
uzmanlara gönderilmiştir.  

Cetvel 1. 2001 yılında rutin kimyasal mücadele programı uygulanan  armut bahçesinde 
yıl boyunca kullanılan ilaçlar  

 
İlaçlama       İlacın ticari adı      Etkili maddesi               Formülasyonu    Uygulanan doz 
 Tarihi                                                                                                          (100 l suya) 
 
02 Şubat      Bordo Bulamacı*  Bakır Sülfat+Sönmüş kireç      Sıvı                   2000 g                  
22 Mart       Benlate                       Benomyl                              WP                       60 g                 
19 Nisan      Trazam+Folidol     Amitraz +Parathion Methyl   EC+EC      300 cc+100 cc    
27 Nisan      Herkül                    Bakır Oksiklorid+Maneb         WP                    400 g 
10 Mayıs     Decis                      Deltamethrin                            EC                       50 cc    
29 Mayıs     Dimilin+Hekvistin   Diflubenzuron+Carbendazim EC+WP        25 cc+30 g     
28 Haziran   Trazam                    Amitraz                                   EC                     300 cc                             
18 Temmuz  Teomin                   Amitraz                                   EC                     300 cc                 
09 Ağustos   Kortraz                   Amitraz                                    EC                    300 cc     
 
*Hazır preparasyon olmayıp üretici kendisi hazırlamıştır.   

2) Tuzak yöntemi: Bu çalışmada tuzak  olarak sarı yapışkan tuzaklar 
kullanılmıştır. Tuzaklar, çalışma periyodu süresince haftalık olarak her bir 
bahçeye 5’er adet gelecek şekilde ve o bahçeyi en iyi karakterize edebilecek 
rastgele seçilmiş ağaçlara asılmıştır. Her hafta eski tuzaklar yenileriyle 
değiştirilerek laboratuvarda gerekli sayımları yapılmıştır. Sayımlarda hem psylla 
hem de doğal düşmanların sadece ergin dönemleri dikkate alınmıştır.  

3) Gözlem: C. pyri’nin yumurta ve nimf populasyonunun tespiti için armut 
bitkisinin fenolojik dönemleri dikkate alınarak; 

a) Tomurcuklar açılmadan önce sürgün inceleme yöntemine göre her 
bahçede rastgele seçilen 10 ağacın dört ayrı yönünden 5’er cm 
uzunluğunda toplam 40 sürgün incelenerek kaydedilmiştir. 
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b) Çiçeklenme döneminde 40 adet çiçek tomurcuğu açılarak sayımlar 
yapılmıştır. 

c) Yapraklı dönemde ise rastgele 10 ağaçtan ve dört farklı yönden yaprak 
örnekleri alınıp sayımları yapılmıştır. Sayımlarda stereomikroskop 
kullanılmıştır.     

Zararlının tür teşhisi Dr. Aynur Önuçar (Zirai Müc. Araş. Enst., 
Bornova/İZMİR-emekli); heteropter predatörlerin teşhisi Dr. David Horton 
(ARS-NALUSDA/USA) ve Dr. Jean-Michel Maldès (ARS-EBLC/FRANCE); 
coccinellid predatörlerin teşhisi Prof. Dr. Nedim Uygun (Ç.Ü. Ziraat Fak., 
ADANA); neuropter ve dermapter predatörlerin teşhisi Dr. Ahmet Özkan 
(Narenciye ve Seracılık Araş. Enst., ANTALYA) tarafından yapılmıştır.  

Araştırma Sonuçları ve Tartışma  
Bu çalışmayla, Heteroptera’dan Anthocoridae familyasından 6, Lygaeidae 

familyasından 2, Miridae familyasından 7, Nabidae familyasından 2; 
Coleoptera’dan Coccinellidae familyasından 6; Neuroptera’dan Chrysopidae 
familyasından 2; Dermaptera’dan Forficulidae familyasından 1 olmak üzere 
toplam 26 avcı türün Antalya yöresinde C. pyri’yle ilişkili olduğu saptanmıştır 
(Cetvel 2). 

Avcı doğal düşmanların yoğunluklarına bakıldığında, darbe yöntemiyle 
yapılan örneklemelerde heteropterler (ergin+nimf) ilaçlı bahçede tüm 
predatörlerin % 59.7’sini, ilaçlanmayan (terkedilmiş) bahçede % 60.1’ini; 
neuropterler (ergin+larva) ilaçlı bahçede % 23.9’unu, ilaçsız bahçede % 
23.6’sını; coleopterler (ergin+larva) ilaçlı bahçede % 16.4’ünü, ilaçsız bahçede 
% 16.3’ünü oluşturmuştur. Dermapter Forficula auricularia L. (Forficulidae) 
’ya ise yıl boyunca çok az sayıda rastlanmıştır.  

Sarı yapışkan tuzak örneklemelerinde ise heteropter türler tuzaklarda 
yakalanan tüm avcı türlerin ilaçlı bahçede % 35.2’sini, ilaçsız bahçede 
%29.9’unu; neuropterler ilaçlı bahçede % 30.0’unu, ilaçsız bahçede % 39.3’ünü; 
coleopterler ilaçlı bahçede % 34.8’ini, ilaçsız bahçede % 30.8’ini oluşturmuştur.  

Örneklerin laboratuvarda stereomikroskop altında yapılan tasniflerinde; 
Anthocoridae familyasına ait türler tüm heteropter avcıların % 88.4’ünü 
oluşturmuştur. Bunu % 9.3 ile Miridae familyası izlerken, Nabidae ve Lygaeidae 
familyasına ait türler ancak % 2.3 oranında bulunmuştur.  Ancak,   anthocoridler 
içerisinde Anthocoris nemoralis (Fabricius) tüm anthocoridlerin % 86.2’sini 
oluştururken, Orius türleri %13.8 oranında bulunmuştur. Anthocoridlerden yıl 
boyunca süreklilik gösteren ve C. pyri populasyonu ile sıkı sıkıya ilişkili olan tek 
tür A. nemoralis olmuştur. 
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Cetvel 2. C. pyri’nin Antalya yöresinde saptanan avcı doğal düşmanları 

 
Takım                             Familya                                             Tür 
 
Heteroptera                   Anthocoridae                Anthocoris nemoralis (Fabricius)  
                                                                            A. sibiricus Reuter 
                                                                           Dufouriellus ater (Dufour) 
                                                                           Orius minutus (L.) 
                                                                           O. laevigatus (Fieber)  
                                                                           O. niger (Wolff) 
                                      Lygaeidae                     Geocoris sp. 
                                                                           Nysius ericae (Schilling) 
                                       Miridae                        Deraeocoris lutescens (Schilling) 
                                                                            D. rutilus (Herrich-Schaeffer) 
                                                                            D. serenus Douglas-Scott 
                                                                            Pilophorus perplexus Douglas-Scott 
                                                                            P. pusillus Reuter  
                                                                            Phytocoris sp. 
                                                                            Campylomma verbasci (Meyer)  
                                       Nabidae                        Nabis pseudoferus Remane 
                                                                            N. punctatus Costa 
Coleoptera                     Coccinellidae               Adalia bipunctata L. 
                                                                            A. fasciatopunctata revelierei Mulsant       
                                                                            Coccinella septempunctata (L.) 
                                                                            Propylaea quatuordecimpunctata (L.) 
                                                                            Scymnus interruptus (Goeze) 
                                                                            Stethorus gilvifrons (Mulsant) 
Neuroptera                     Chrysopidae                 Anisochrysa prasina (Burmeister) 
                                                                            Chrysoperla carnea (Stephens) 
Dermaptera                     Forficulidae                 Forficula auricularia L. 
 
 
 

Heteropter avcılardan sonra yıl boyunca en sık görülen predatör grubunun 
Neuroptera’dan chrysopid türlerin olduğu görülmüştür. Bunlardan Chrysoperla 
carnea (Stephens)’nın diğer tür Anisochrysa prasina (Burmeister)’ya göre çok 
daha yaygın olduğu saptanmıştır.     

Coccinellid predatörlerden Stethorus gilvifrons (Mulsant) tüm 
coccinellidler içinde % 83.2’lik bir paya sahip iken Coccinella septempunctata 
(L.) % 8.1, Scymnus interruptus (Goeze) % 6.5 oranında bulunmuştur. 
Coccinellidae familyasına bağlı diğer türlerin oranı ise % 2.2 olmuştur.  

Dermaptera’dan Forficulidae familyasından F. auricularia’ya ise yıl 
boyunca çok az sayıda rastlanmıştır. 
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Zararlının iki bahçedeki populasyon yoğunluklarına bakıldığında, 
çalışmanın başladığı 7 Ekim 2000 tarihinde ergin populasyonu ilaçlı bahçede 
17.4 ergin/darbe iken ilaçsız bahçede aynı tarihte 13.9 ergin/darbe olmuştur. Bu 
tarihten itibaren ergin, nimf ve yumurta populasyonunda sürekli bir düşüş 
olmuştur. 2001 yılı örneklemelerinde 8 Nisan’da ilk yazlık erginin 
görülmesinden itibaren sürekli artan ergin populasyonu ilaçlı bahçede 6 
Mayıs’da 6.5 ergin/darbe, 3 hafta sonra 27 Mayıs’ta 8.2 ergin/darbe, 23 
Haziran’da da 10.9 ergin/darbe ile yazın en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Ancak, 
ilaçlamaların durdurulduğu Ağustos başından itibaren tekrar artış trendine giren 
ergin populasyonu 7 Ekim’de 14.3 ergin/darbe ile 2001 yılının en yüksek 
düzeyine ulaşmıştır (Şekil 1).  

İlaçsız bahçedeki ergin populasyonu 23 Haziran’da 11.7 ergin/darbe ile 
yazın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Doğal düşmanların etkinliğinin artmasıyla 
düşüşe geçen populasyon, 30 Eylül’de 10.6 ergin/darbe ile tekrar doruğa 
ulaşmıştır (Şekil 2).  

Zararlının ilk yumurtasına 18 Şubat 2001 tarihinde rastlanmıştır. Bu tarihten 
sonra sürekli artan yumurta yoğunluğu 15 Nisan’da ilaçlı bahçede 14.2 
adet/yaprak, ilaçsız bahçede 12.6 adet/yaprak ile yılın en yüksek düzeyine 
ulaşmıştır. Beş nimf dönemine sahip C. pyri’nin ilk nimfi 11 Mart 2001 
tarihinde görülmüştür. İlaçlı bahçedeki nimf populasyonu 15 Nisan’da 5.1 
nimf/yaprak ile yılın en yüksek düzeyine ulaştıktan sonra yapılan ilaçlamalarla 
baskı altında tutulmuştur. İlaçlanmayan bahçedeki nimf populasyonu ise 27 
Mayıs’da 5.7 nimf/yaprak ile o yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 

Doğal düşmanların her bir bahçedeki populasyon durumları dikkate 
alındığında ilaçlı bahçede heteropter predatörlerin (ergin+nimf) 23 Haziran’da 
2.4 adet/darbe ile yazın en yüksek seviyesine ulaştığı buna karşılık ilaçlanmayan 
bahçede 28 Nisan’da 2.2 adet/darbe olan yoğunluğun sürekli arttığı ve 19 
Mayıs’da 3.9 adet/darbe ile doruğa ulaştığı görülmüştür. Neuropter ve 
coccinellid predatörlerin sayılarının yaz boyunca çok fazla değişmediği ancak, 
ilaçlamaların sona erdiği 9 Ağustos’tan sonra ilaçlı bahçedeki populasyonlarının 
arttığı görülmüştür. Coccinellid türlerden özellikle S. gilvifrons’un yaz 
ortasından itibaren artan populasyonu, bahçelerde hızla artan kırmızıörümcek 
(Acarina: Tetranychidae) populasyonuna bağlanmıştır. 

 

 

 

 

 



 123

      
 
 
  Şekil 1. Darbe, gözlem ve sarı yapışkan tuzak örneklemelerinde Cacopsylla pyri ve 

avcı doğal düşmanların 2000-2001 yıllarında rutin kimyasal mücadele 
programı uygulanan bir armut bahçesindeki populasyon değişimleri (HeE+N: 
heteropter ergin+nimf, NeE+L: neuropter ergin+larva, CoE+L: coleopter 
ergin+larva; PsE: psylla ergin, PsY: psylla yumurta, PsN: psylla nimf,   : 
psylla’ya karşı yapılan ilaçlamalar).  
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  Ekim     Kas.  Aral. Ocak     Şub.  Mart      Nis. Mayıs Haziran Tem. Ağus.   Eyl.  Ekim 
            2000                                                           2001 
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     Şekil 2. Darbe, gözlem ve sarı yapışkan tuzak örneklemelerinde Cacopsylla pyri ve 

avcı doğal düşmanların 2000-2001 yıllarında ilaçlama yapılmayan 
(terkedilmiş) bir armut bahçesindeki populasyon değişimleri (HeE+N: 
heteropter ergin+nimf, NeE+L: neuropter ergin+larva, CoE+L: coleopter 
ergin+larva; PsE: psylla ergin, PsY: psylla yumurta, PsN: psylla nimf). 
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Şekil 1 ve 2 dikkatle incelendiğinde zararlı ve doğal düşman 
populasyonlarının erken ilkbaharda iki bahçede de birbirine yakın seyrettiği 
görülmüştür. Rutin kimyasal mücadele programı uygulanan bahçede Nisan 
ortasından sonra başlayan ilaçlamalar psillid populasyonunu kısa süren 
periyotlarla baskı altına almışsa da yapılan ilaçlamalardan daha çok doğal 
düşmanlar etkilenmiştir. İlaçsız bahçedeki psillid populasyonunun yaz 
başlarında ilaçlı bahçedekine göre doğal düşmanların sayıca yetersiz olmasından 
dolayı daha yüksek artış eğiliminde olmasına rağmen bu durumun daha sonra 
dengelendiği hatta yaz sonlarına doğru bunun tersine döndüğü görülmüştür. 
İlaçlamaların sona ermesinden itibaren sürekli bir artış eğilimi gösteren ilaçlı 
bahçedeki sonbahar ve kış öncesi psillid populasyonu ilaçsız bahçedekinden çok 
daha yüksek düzeye çıkmıştır. Bu durum, ilaçsız (terkedilmiş) bahçeye göre 
sulama, gübreleme vb. tarımsal işlemlerin tam olarak yapıldığı ilaçlı bahçedeki 
özsu oranı yüksek taze sürgün ve genç dal gibi vejetatif organların daha fazla 
olmasına atfedilmiştir (Horton ve Lewis, 1995). İlaçlı bahçedeki yüksek 
sonbahar ve kış öncesi psillid populasyonuna bağlı olarak doğal düşman 
populasyonunda da ilaçsız bahçeye göre daha yüksek bir artış olmuştur. Bu artış 
doğal düşmanların daha yüksek av yoğunluğuna yönelmesinden kaynaklanmıştır 
(Horton vd.,1993; Horton ve Lewis, 2000).       

Ülkemizde armut bahçelerinde önemli bir sorun olan C. pyri’yle ilgili 
yapılan diğer çalışmalarda da benzer sonuçlar alınmıştır. Örneğin; Er (1996) 
tarafından yapılan bir çalışmada, C. pyri’nin Ankara yöresindeki armut 
bahçelerinde 17 avcı türü saptanmış olup bu avcı türlerden heteropterlerin 
özellikle de Anthocoridae familyasına bağlı türlerin tüm predatörlerin % 90’dan 
fazlasını oluşturduğu belirtilmiştir. Yine aynı çalışmada, zararlının populasyon 
değişimi üzerinde en önemli etkiye sahip anthocorid türün A. nemoralis olduğu, 
tespit edilen diğer türlerin pek fazla etkili olmadığı saptanmıştır.  
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Farklı besin çeşitlerinin Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: 
Braconidae)’un ergin yaşam süresine etkileri1 

Hilal TUNCA1      Nilüfer GÖKÇEK1       Cem ÖZKAN1 

Özet 

Bu çalışmanın ana materyalini Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: 
Braconidae) ve Ephestia kuehniella Zeller (Lepidotera: Pyralidae) oluşturmuştur. 
Denemelerde 0–6 saat yaşlı ergin erkek ve ergin dişi parazitoidler kullanılmıştır. Ergin 
parazitoidlere besin olarak; bal, glikoz, fruktoz, laktoz (% 10’luk solüsyon) ve sükroz 
(% 10’luk solüsyon) sunulmuştur. Çalışma, 25±1OC’lik sıcaklık, % 60-70 orantılı nem, 
16:8 aydınlık: karanlık ve 2000 lüks ışık şiddetinin sağlandığı böcek yetiştirme odasında 
gerçekleştirilmiştir. Her bir besin çeşidinde ergin erkek ve ergin dişi parazitoidlerin 
yaşam süreleri ayrı ayrı belirlenmiştir. Kontrol olarak ise parazitoidler besinsiz ortamda 
yetiştirilmiştir. 

Sükroz ve laktoz ergin yaşam süresini etkilemezken; bal, glikoz ve fruktoz ergin 
yaşam süresini önemli ölçüde arttırmıştır. Ayrıca denenen besin çeşidine bağlı olarak 
çiftleşme ve konukçu yumurtası sunulması erkek ve dişi parazitoitin yaşam süresini 
önemli ölçüde etkileyebilmektedir. 

 Bu denemede elde edilen sonuçların parazitoitin kitle üretimi ile ilgili yapılacak 
çalışmalara temel oluşturacağı kanısındayız.  

Anahtar Kelimeler: Chelonus oculator, Ephestia kuehniella, besin, ergin ömrü, 
çiftleşme, yumurtlama 

Summary 

The effects of different nutrients on the longevity of Chelonus oculator Panzer 
(Hymenoptera: Braconidae) 

The main materials of this study were Chelonus oculator Panzer (Hym: 
Braconidae) and Ephestia kuehniella Zeller (Lep: Pyralidae). In the experiment, 0-6 
hour aged adult male and female parasitoids were used. As nutrients for the adult 
parasitoids, honey, glucose, fructose, lactose (10 % solution) and sucrose (10 % 
solution) were supplied. Experiments were carried out under the conditions of 25+1 OC 
temparature, 60-70 % relative humidity and 16 L:8D with 2000 lux photoperiod. Adult 
longevity of male and female parasitoids was determined for each nutrients separately. 
As a control, parasitoids were reared under no nutrient condition. 

                                                           
1 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, 06110 Dışkapı-ANKARA 
hilal_tunca@hotmail.com 
1TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu tarafından desteklenmiştir. 
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Sucrose and lactose did not affect the longevity of the parasitoid. However, honey, 
glucose and fructose importantly increased the longevity of the parasitoid. In addition to 
this, mating and presentation of host eggs could affect the longevity of the male and 
female parasitoids. The result of these experiments can be used successfully for mass 
rearing of the parasitoid. 

Key Words: Chelonus oculator, Ephestia kuehniella, nutrient, longevity, mating,   
oviposition 

Giriş 

Bir tarımsal ekosistemde zararlıları baskı altında tutan bir çok faydalı tür 
bulunmaktadır. Bu doğal baskı unsurları içerisinde parazitoidler çok önemli bir 
grubu oluşturmaktadır. Ekosistem mühendisleri olarak da adlandırılan 
parazitoidlerin biyolojik mücadele içerisinde kullanımı, zararlı olan türlerin 
ekonomik zarar seviyesinin altında tutulabilmesine olanak vermektedir.  

Sayılarının yaklaşık 300.000 kadar oldukları bilinen bu mühendisler 
biyolojik mücadele programlarında kullanımıyla önemli başarılar elde edilmiştir 
(Kidd ve Jervis 1989). Ancak biyolojik mücadele programlarında kullanılan bu 
mühendislerin sayısı toplam mühendislerin sayısı ile kıyaslandığında sonuç pek 
de tatmin edici değildir. Bu mühendislerin biyolojik mücadele programlarında 
yeterince yer almayışının bir çok nedenleri vardır. Bu nedenler arasında belki de 
en önemlisi, bu konularda yapılan teorik çalışmalara yeterince yer 
verilmeyişidir. 

Chelonus oculator’un koinobiont, proovigenik, endoparazitoid ve soliter 
bir yumurta-larva parazitoiti olduğunu ve E. kuehniella’nın bu parazitoitin kitle 
üretiminde kullanılabileceğini bildirmektedirler (Özkan& Özmen, 2001). Bu 
parazitoitin biyolojisi ile ilgili çalışmalar yeni başlamıştır. Bu araştırmada farklı 
besin çeşitlerinin C. ocolator’un ergin yaşam sürelerine etkileri belirlenerek 
kitle üretimi çalışmalarına alt yapı oluşturmak amaçlanmıştır.  

Materyal ve Metot 
Çalışmanın ana materyalini Türkiye için yeni bir kayıt olan yumurta-larva 

parazitoiti Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae) ve bir çok 
entomofag böceğin üretim konukçusu olan Ephestia kuehniella Zeller 
(Lepidotera: Pyralidae) oluşturmuştur. Yumurta- larva parazitoiti C. oculator 
1988 yılında Adana ili pamuk ekiliş alanlarından toplanan Spodoptera littoralis 
(Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae) larvalarında elde edilmiş ve A.Ü.Z.F. Bitki 
Koruma Bölümü’nde yeni konukçusu olan E. kuehniella üzerinde kültüre 
alınmıştır. (Özkan ve Özmen, 2001). Konukçu E. kuehniella  ise 1980 yılından 
beri aynı bölümde yetiştirilmektedir. Her iki böcek kültürü de A.Ü.Z.F. Bitki 
Koruma Bölümü, Biyolojik Mücadele Çalışma Grubu’ndan sağlanmıştır. 
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Konukçu ungüvesi, Bulut ve Kılınçer (1987)’in önerdiği yöntemden 
yararlanılarak 25±1oC sıcaklık, % 60-70 orantılı nem koşullarının sağlandığı 
kitle üretim odalarında yetiştirilmiştir. Parazitoitin C. oculator ise, 25±1oC 
sıcaklık, % 60-70 orantılı nem, 16 saat aydınlık; 8 saat karanlık koşullarda 
ungüvesi üzerinde yetiştirilmiştir (Özmen vd., yayımlanmamış).  

Farklı besin çeşitlerinin parazitoid C. oculator’un ergin yaşam süresine 
etkilerinin araştırıldığı çalışma, 25±1OC’lik sıcaklık, % 60-70 orantılı nem, 16:8 
aydınlık: karanlık ve 2000 lüks ışık şiddetinin sağlandığı böcek yetiştirme 
odasında gerçekleştirilmiştir. Denemelerde 0–6 saat yaşlı ergin erkek ve ergin 
dişi parazitoidler kullanılmıştır. Farklı besinlerin ergin erkek ve ergin dişi 
parazitoitin yaşam sürelerine etkileri, 1x17 cm’lik cam tüplerde belirlenmiştir. 
Besin olarak glikoz, fruktoz, bal, laktoz (% 10’luk solüsyon) ve sükroz (% 
10’luk solüsyon) kullanılmıştır. Glikoz, fruktoz ve bal bir öze yardımıyla 1x17 
cm’lik cam tüplere ince bir çizgi şeklinde sürülerek; laktoz ve sükroz ise 0.5 
ml’lik eppendorf tüpler içerisinde pamuğa emdirilerek parazitoidlere verilmiştir. 

Araştırmada farklı besinlerin (glikoz, fruktoz, sükroz, laktoz ve bal) 
parazitoid C. oculator’un ergin yaşam sürelerine etkileri, erkek ve dişi 
parazitoidlerde ayrı ayrı belirlenmiştir. Ergin erkek parazitoidlerde her bir besin 
çeşidi için gerçekleştirilen deneme; erkek parazitoid + besin, erkek parazitoid + 
dişi parazitoid + besin ve erkek parazitoid + dişi parazitoid + konukçu + besin 
deseni ile kurulmuştur. Kontrol olarak ise her bir karakter için erkek 
parazitoidler besinsiz yetiştirilmiştir. Dişi parazitoidlerde her bir besin çeşidi 
için gerçekleştirilen deneme; dişi birey + besin, dişi birey + besin + konukçu 
(ungüvesi yumurtası), dişi birey + erkek birey + besin ve dişi birey + erkek 
birey + besin + konukçu deseni ile kurulmuştur. Kontrol olarak ise yine her bir 
karakter için dişi parazitoidler besinsiz ortamda yetiştirilmiştir.  

Denemede ergin parazitoidlere sunulan besinler her gün aynı saatte kontrol 
edilerek yaşamları süresince yinelenmiş, her bir dişi parazitoite sunulan günlük 
ortalama 100’er adet konukçu yumurtası ise yine dişi parazitoitin yaşamı 
süresince her gün aynı saatte yinelenmiştir. Parazitoid ölüm tarihlerini 
belirlemek için günde iki kez sayım (saat 08.00 ve 16.00) yapılarak farklı besin 
çeşitlerinin parazitoid yaşam sürelerine etkisi belirlenmiştir. Yine bu 
araştırmada farklı besin çeşitlerinde çiftleşmenin ve yumurtlamanın ergin yaşam 
süresine etkileri araştırılmıştır. 

Sonuçlar ve Tartışma 
Farklı besin çeşitlerinin C. oculator’un ergin erkek ve ergin dişi yaşam 

süresine etkileri 25±1OC sıcaklık, % 60-70 orantılı nem, 16:8 aydınlık: karanlık 
ve 2000 lüks ışık şiddetinde belirlenmiştir. 
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Farklı besin çeşitlerinin ergin erkek Chelonus oculator’un yaşam 
süresine etkileri  
Bireysel olarak yetiştirilen erkek parazitoidlerin ilave besinlerle beslenmesi 

yaşam süresini farklı oranlarda etkilemiştir. Bal ile beslenme erkek 
parazitoidlerin yaşam süresini 9.97 kat arttırmıştır. Besinsiz ortama göre glikoz, 
fruktoz ve sükrozda beslenme erkek parazitoidlerin yaşam süresini pozitif 
yönde etkilerken, laktozda beslenme yaşam süresini etkilememiştir (Cetvel ). 

Çiftleşen parazitoitlerde en uzun ortalama erkek parazitoid yaşam süresi 
814.92 saat ile fruktozda ve 784.23 saat ile balda bulunmuştur. Fruktozda ve 
balda çiftleşen erkeklerin ortalama yaşam süresi, besinsiz ortamda çiftleşen 
erkek parazitoidlerin yaşam sürelerine göre sırası ile 9.15 kez ve 8.80 kez daha 
fazla bulunmuştur.  

Cetvel 1. Farklı besin çeşitlerinin ergin erkek Chelonus oculator’unyaşam süresine    
etkileri 

 Erkek  Erkek+Dişi  Erkek+Dişi+Yumurta 

BESİN Ort. ±±±±St.Hata 
(En Az-En Çok)  Ort. ±±±±St.Hata 

(En Az-En Çok)  Ort. ±±±±St.Hata 
(En Az-En Çok) 

Glikoz 
655.25+19.719 

(186-1393) 
n= 105 

b 
A 

542.08+25.542 
(426-649) 

n=13 

b 
AB 

399.27+29.469 
(241-546) 

n=11 

c 
B 

Bal 
1115.78+48.368 

(217-1746) 
n=  59 

a 
A 

784.23+86.976 
(450-1242) 

n=11 

a 
B 

806.92+82.549 
(265-1218) 

n=12 

a 
B 

Früktoz 
767.16+36.131 

(234-1249) 
n= 55 

b 
AB 

814.92+59.145 
(481-1249) 

n=12 

a 
A 

601.50+36.368 
(330-762) 

n=12 

b 
B 

Sükroz 
352.71+22.349 

(138-721) 
n= 51 

c 
A 

215.20+28.833 
(90-361) 

n=10 

c 
A 

185.70+39.936 
(90-474) 

n=10 

d 
A 

Laktoz 
126.52+8.085 

(18-193) 
n=27 

d 
A 

111.30+12.277 
(42-162) 

n=10 

c 
A 

116.80+7.947 
(73-162) 

n=10 

d 
A 

Kontrol 
111.95+2.894 

(42-162) 
n=59 

d 
A 

89.07+4.071 
(66-114) 

n=14 

c 
A 

62.63+8.697 
(18-138) 

n=16 

d 
A 

Aynı sütunda farklı küçük harfi olan ortalamalar arasındaki farklar önemlidir (P<0.05). 
Aynı satırda farklı büyük harfli olan ortalamalar arasındaki farklar önemlidir (P<0.05). 

 

Çiftleşen parazitoidlere parazitlemesi için konukçu yumurtası sunulması 
durumunda, en uzun ortalama erkek parazitoid yaşam süresi 806.92 saat ile 
balda, en düşük ortalama erkek parazitoid yaşam süresi ise 116.80 saat ile 
laktozda ve 185,70 saat ile sükrozda beslenen erkek bireylerde bulunmuştur 
(Cetvel 1).  
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Besinsiz ortamda, sükrozda ve laktozda beslenen ergin erkek parazitoidlere 
çiftleşmesi için dişi parazitoid sunulmasının veya çiftleşmesi için dişi parazitoid 
ile birlikte konukçu yumurtası sunulmasının  ortalama yaşam süresini 
etkilemediği belirlenmiştir. Balda erkek parazitoidlere çiftleşmesi için dişi 
parazitoid sunulması veya çiftleşmesi için ergin dişi parazitoid ile birlikte 
konukçu sunulması yaşam süresini önemli ölçüde kısaltmış, ancak parazitleme 
için konukçu yumurtasına sahip dişilerle çiftleşen erkeklerin ortalama yaşam 
süresi ile parazitleme için konukçu yumurtasından yoksun dişilerle çiftleşen 
erkeklerin ortalama yaşam süreleri arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. 
Glikozda beslenen ergin erkek parazitoidlerin ortalama yaşam süresi çiftleşme 
ile değişmemiş, ancak çiftleşmesi için dişi parazitoid ile birlikte konukçu 
yumurtası sunulması ergin erkek parazitoidlerin ortalama yaşam süresini önemli 

ölçüde düşürmüştür. Fruktozda beslenen ergin erkek parazitoidlere 
çiftleşmesi için ergin dişi parazitoid sunulması veya çiftleşmesi için ergin dişi 
parazitoid ile birlikte konukçu sunulması ortalama yaşam süresini etkilememiş, 
ancak parazitleme için konukçu yumurtasına sahip dişilerle çiftleşen erkeklerin 
ortalama yaşam süresi, parazitleme için konukçu yumurtasından yoksun 
dişilerle çiftleşen erkeklerin ortalama yaşam süresinden önemli ölçüde 
azalmıştır (Cetvel 1). 

Farklı besin çeşitlerinin ergin dişi Chelonus oculator’un ergin yaşam 
süresine etkileri  
Bireysel olarak yetiştirilen erkek parazitoidlerin ilave besinlerle beslenmesi 

yaşam süresini farklı oranlara etkilemiştir. Bu koşullarda en uzun ortalama 
yaşam süresi 1070.18 saat ile glikozda ve 1043.87 saat ile balda bulunmuştur. 
Glikoz ve balda beslenen ergin dişi parazitoidlerin ortalama yaşam süresi 
kontrole (besinsiz ortama) göre sırasıyla 8.55 ve 8.34 kat artış göstermiştir.  

Farklı besinlerde dişi parazitoite yaşamı süresince parazitlemesi için günlük 
ortalama 100 adet konukçu  sunulması durumunda en uzun ortalama yaşam 
876.13 saat ile balda beslenen dişilerde bulunmuştur. Balda elde edilen dişi 
parazitoitin yaşam süresi, kontrole göre 11.28 kez artış göstermiştir    (Cetvel 
2).  

Çiftleşme besin çeşitlerine bağlı olarak dişi parazitoitin yaşam süresini 
farklı oranlarda etkilemiştir. Balda dişi parazitoite çiftleşmesi için erkek 
parazitoid sunulması durumunda, ergin dişi parazitoitin ortalama yaşam 
süresi1166.92 saat bulunmuştur. Balda elde edilen ergin dişi parazitoitin 
ortalama yaşam süresi, kontrole göre 12.28 kat daha fazla bulunmuştur. Aynı 
ortamda en düşük ortalama ergin dişi parazitoid yaşam süresi ise 150.10 saat ile 
laktozda bulunmuştur (Cetvel 2). 
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Cetvel 2. Farklı besin çeşitlerinin ergin dişi Chelonus oculator’un yaşam süresine 
etkileri  

 Dişi Dişi+Yumurta Dişi + Erkek Dişi+Erkek+Yum
urta 

BESİN Ort. ±±±±St.Hata 
(En Az-En Çok) 

Ort. ±±±±St.Hata 
(En Az-En Çok) 

Ort. ±±±±St.Hata 
(En Az-En Çok) 

Ort. ±±±±St.Hata 
(En Az-En Çok) 

Glikoz 
1070.18+35.506 

(594-1482) 
n=38 

a 
A 

197.47+8.509 
(162-282) 

n=15 

cd 
B 

954.08+80.332 
(625-1362) 

n=13 

b 
A 

259.00+30.995 
(145-457) 

n=11 

b 
B 

Bal 
1043.87+62.580 

(594-1609) 
n=15 

a 
AB 

876.13+32.009 
(642-1074) 

n=15 

a 
B 

1166.92+.63.514 
(834-1513) 

n=11 

a 
A 

872.67+72.378 
(282-1218) 

n=12 

a 

B 

Fruktoz 
1034.29+53.242 

(714-1609) 
n=14 

b 
A 

364.13+27.892 
(258-625) 

n=15 

bc 
C 

987.25+105.594 
(433-1369) 

n=12 

ab 
A 

723.50+92.898 
(337-1297) 

n=12 

a 
B 

Sükroz 
436.62+40.795 

(90-841) 
n=16 

c 
A 

411.40+50.472 
(90-745) 

n=15 

b 
A 

359.60+66.881 
(73-721) 

n=10 

c 
A 

252.20+50.506 
(18-474) 

n=10 

b 
A 

Laktoz 
151.79+12.590 

(90-241) 
n=14 

c 
A 

119.71+7.367 
(73-162) 

n=14 

cd 
A 

150.10+17.137 
(49-241) 

n=10 

d 
A 

98.30+6.230 
(73-138) 

n=10 

b 
A 

Kontrol 
125.19+5.392 

(90-169) 
n=16 

c 
A 

77.70+7.103 
(42-114) 

n=10 

d 
A 

90.79+6.516 
(42-138) 

n=14 

d 
A 

75.69+4.6 
(42-114) 

n=16 

b 
A 

Aynı sütunda farklı küçük harfli olan ortalamalar arasındaki farklar önemlidir (P<0.05). 
Aynı satırda farklı büyük harfli olan ortalamalar arasındaki farklar önemlidir (P<0.05) 

Farklı besinlerde her bir dişi parazitoite çiftleşmesi için bir adet erkek 
parazitoid ve konukçu yumurtası sunulması durumunda en uzun ortalama ergin 
dişi parazitoid yaşam süresi 872.67 saat ile balda ve 723.50 saat ile fruktozda 
bulunmuştur. Bu besinlerde ergin dişi parazitoidlerin yaşam süreleri kontrole 
göre sırası ile 11.52 ila 9.53 kat fazla bulunmuştur (Cetvel 2). 

Kontrolde ve her bir besin çeşidinde çiftleşmenin ve yumurtlamanın ergin 
dişi parazitoitin yaşam süresine etkileri belirlenmiştir . Her bir besin çeşidinde 
ergin dişi parazitoidlere; sadece konukçu yumurtası (günlük ortalama 100’er 
adet) sunulmasının, sadece erkek parazitoid sunulmasının ya da konukçu 
yumurtası ile birlikte erkek parazitoid sunulmasının ergin dişi parazitoid yaşam 
süresini nasıl etkilediği kontrol olarak sadece bireysel olarak yaşayan dişi 
parazitoid alınarak irdelendiğinde; glikozda ergin dişi parazitoidlere ergin erkek 
parazitoid sunulması durumunda çiftleşme, ergin dişi parazitoidlerin ortalama 
yaşam süresi değişmemiştir. Ancak ergin dişi parazitoite konukçu yumurtası 
sunulması durumunda veya konukçu yumurtası ile birlikte ergin erkek 
parazitoid sunulması durumunda, ergin dişi parazitoitin ortalama yaşam süresi 
aynı besinlerde bireysel olarak yaşayan ergin dişinin ortalama yaşam süresine 
göre sırası ile 5.42 ve 4.13 kez azalmıştır. Balda bireysel olarak beslenen ergin 
dişi parazitoitin yaşam süresi, ergin dişi parazitoidlere parazitlemesi için 
konukçu yumurta sunulmasıyla, çiftleşmesi için ergin erkek parazitoid 
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sunulmasıyla ya da ergin erkek parazitoidlerle birlikte konukçu yumurtası 
sunulmasıyla değişmiştir, ancak bu değişim istatistiki açıdan önemsiz 
bulunmuştur. Bununla birlikte aynı besin ortamında ergin erkek parazitoidlerle 
birlikte tutulan ergin dişi parazitoidlerin ortalama yaşam süreleri sadece 
konukçu yumurtası sunulan ergin dişi parazitoidlerin ortalama yaşam 
süresinden ve konukçu yumurtası ile birlikte ergin erkek parazitoid sunulan 
ergin dişi parazitoidlerin yaşam sürelerinden daha fazla bulunmuştur. Fruktozda 
bireysel olarak yaşayan ergin dişi parazitoitin ortalama yaşam süresi ergin dişi 
parazitoite çiftleşmesi için ergin erkek parazitoid sunulması ile değişmemiş, 
ancak ergin dişi parazitoite sadece konukçu yumurtası sunulması durumunda ya 
da ergin erkek parazitoid ile birlikte konukçu yumurtası sunulması durumunda 
ergin dişi parazitoid yaşam süresi önemli ölçüde azalmıştır. Sükroz ve laktozda 
beslenen ergin dişi parazitoid yaşam süresi ise kontrolde (besinsiz ortam) 
olduğu gibi parazitlemesi için sunulan konukçu yumurtasıyla, çiftleşmesi için 
ergin erkek parazitoid sunulmasıyla ya da konukçu yumurtası ile birlikte ergin 
erkek parazitoid sunulması ile değişmemiştir (Cetvel 2). 

Yapılan kaynak araştırmasında C. oculator’un biyolojisi ile ilgili herhangi 
bir yayınlanmış araştırmaya rastlanılmamıştır. Bununla birlikte farklı besinlerin 
ergin parazitoidlere etkisi konusunda bir çok araştırma bulunmaktadır. Bu 
araştırmaların önemli bir bolümü C. oculator ile yapılan araştırma sonuçlarını 
destekler yöndedir.  

Bazı evrim biyolojisitleri parazitoidlerin ergin yaşam süresini, 
parazitoidlerin konukçularına uyumlarını gösteren temel bir yapı taşı olarak 
görmektedir (Waage, Jeffrey & Ng, 1984, Hardy vd., 1992). Bu yaklaşımda 
birinci olasılık yaşam süresi fazla olan bir ergin erkek parazitoitin daha fazla 
sayıda ergin dişi parazitoid ile çiftleşebilme olasılığının oluşu ve bunun 
sonucunda da daha fazla sayıda döllemli parazitoid yumurtasının elde 
edilebileceği yönündedir. İkinci olasılık ise ergin yaşam süresi uzun olan bir 
dişi parazitoid daha fazla sayıda yumurta bırakabilecek yeni nesil dişi 
parazitoidleri oluşturacağı yönündedir. Farklı besin çeşitlerinde C. oculator’un 
yaşam süresi ile yapılan çalışmada, ergin erkek ve ergin dişi parazitoidlerin 
ilave besinlerle beslenmesi durumunda yaşam sürelerinde çok önemli artışlar 
sağlanmıştır. Ayrıca parazitoidlerin çiftleşmenin ömür boyunca sürdüğü 
gözlemlenmiştir. 

C oculator ile yapılan araştırmada bazı besin çeşitlerinde dişi parazitoitin 
yumurta koyması yaşam süresini ölçüde kısaltmıştır. Bu durum ergin dişi 
parazitoitin sahip olduğu enerji kaynağının önemli bir bölümünü parazitleme 
için harcadıklarını göstermektedir. Ellers vd. (1998), ergin parazitoidlerin 
konukçu dışı besinlerle beslenerek daha uzun yaşam süresine ve daha fazla 
doğurganlığa sahip oldukları ayrıca ergin parazitoidlerin hayatta kalma ve 
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yumurta gelişimi için kullandıkları kaynakları, konukçulara yumurta bırakılması 
için de kullandıklarını bildirmektedirler. Chan & Godfray (1993), ergin dişi 
parazitoidlerin daha uzun yaşaması ve yumurta gelişimini sağlayabilmeleri için 
beslendiklerini, ergin erkek parazitoidlerin ise temel olarak daha uzun yaşam 
süresini garantilemek için beslendiklerini bildirmektedirler. 

Pielou & Glasser (1953), Zoebelin (1956), Narayanan & Mookhejee 
(1956), Özalp & Emre (2001), ergin parazitoidlerin beslenmesi için basit 
karbonhidrat diyetlerinin kullanıldığını, ancak kullanılan karbonhidratın 
türevine bağlı olarak ergin parazitoid yaşam sürelerinin artabildiği, azalabildiği 
ya da değişmediği bildirilmektedir  

Sık çiftleşme erkek ve dişi böceklerde yaşam uzunluğunu kısaltabildiğini 
gösteren araştırmalar mevcuttur. D. melanogaster’in erkek ve dişi bireyleri ile 
yapılan bir çalışmada çiftleşmenin yaşam süresini kısalttığı belirlenmiştir 
Kummer (1960); Partridge & Farquhar (1981) ve Gülel (1988) ise, parazitoid D. 
boarmiae’nın erkek bireylerde çiftleşmenin ömür uzunluğu azalttığı 
belirlenmiştir. C. oculator da denenen tüm besin çeşitlerinde çiftleşme de dişi 
parazitoidlerin yaşam süresini etkilememiştir. Ergin erkek parazitoidlerde ise 
test edilen besinler içerisinde sadece balda, çiftleşme yaşam süresini 
kısaltmıştır. 

C. oculator erginlerinin ilave besinlerle beslenmesi laboratuar koşullarında 
kitle üretimi açısından irdelendiğinde; ilave besinler özellikle de bal parazitoitin 
ergin yaşam süresini önemli ölçüde arttırmıştır. İlave besinlerle parazitoitin 
ergin yaşam süresindeki artış doğal olarak parazitoidlerin çiftleşme olasılıklarını 
arttırıp arrhenotokie şeklinde görülen üremeyi sınırlandırarak daha fazla sayıda 
dişi bireylerin elde edilmesini sağlayabilecektir. C. oculator gibi arrhenotokie 
şeklinde üreme gösteren bir parazitoitin üretimini dişiler lehine çevirebilmek ise 
daha ekonomik kitle üretimi için önemli bir alt yapı anlamını taşımaktadır. Elde 
edilen sonuçlar doğa koşullarında düşünüldüğünde; bu parazitoitin mevcut 
olduğu alanlarda ya da ileride parazitoid salımının gerçekleştirilmesi 
durumunda parazitoidlerin etkinliklerinin arttırılabilmesi için doğal 
ortamlarında parazitoidlere ilave besin olarak balın verilmesinin uygun 
olabileceği kanısındayız. 
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Büyük Menderes Havzası pamuk alanlarında farklı mücadele 
uygulamalarının avcı doğal düşman populasyonu üzerine etkileri* 

 
İbrahim GENÇSOYLU1           Cezmi ÖNCÜER1 

Özet 
Bu çalışma, 1999-2000 yıllarında Büyük Menderes Havzası pamuk ekim 

alanlarında üç farklı uygulama  parsellerinde  doğal düşmanların populasyon değişimini 
saptamak amacıyla yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, en yüksek doğal düşman 
yoğunluğu toplam 495 adet ile Aydın-Merkez’de ilaçsız alanlarda elde edilirken, en 
düşük yoğunluk 325 adet ile Söke’de çiftçi koşullarında saptanmıştır. İki yıl boyunca 
ilaçsız alanlarda çiftçi koşullarına göre Aydın-Merkez’de %33.7, Söke’de %26.5, 
Nazilli’de %25.5 ve Sarayköy’de %24.1 daha fazla doğal düşman yoğunluğuna 
rastlanmıştır. Kontrollü mücadele parsellerinde ise çiftçi koşullarına göre Nazilli’de 
%36.1, Sarayköy’de %31.2, Aydın-Merkez’de %18.1 ve Söke’de %14.5, daha fazla 
doğal düşman yoğunluğu saptanmıştır. 

Bölgede doğal düşman olarak; Aeolothrips spp., Aeolothrips intermedius Bagnall, 
Adonia variegata (Goeze), Campylomma diversicornis Rt., Chrysoperla carnea Steph., 
Coccinella undecimpunctata (L.), C. septempunctata (L.), Exochomus nigromaculatus 
(Goeze), Geocoris ater (F.), Hyperaspis quadrimaculata Redtenbacher, Orius minutus 
(L.), Paederus fuscipes Curt, Proypylea quatuordecimpunctata (L.), Psyllobora 
virgintiduopunctata (L.), Scymnus frontalis (Fabricius), S. levaillanti Mulsant, S. 
pallipediformis Günther, S. rubromaculatus (Goeze), S. subvillosus (Goeze) ve 
Stetherus gilvifrons (Muls.) türlerine rastlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Pamuk, farklı mücadele uygulamaları, doğal düşmanlar 

Summary 
Effects of different management practicies on natural enemies in the 

cotton field of the great meander valley 
The study was done to evaluate the effect of three different management practicies 

on population dynamics of natural enemies in the cotton field of the Great Meandry 
Valley from 1999 to 2000 in Turkey. According to results obtained as the highest 
amount of natural enemies with 495 were seen in Aydın-Centre in unsprayed plot, the 
lowest one with 325 was in farmer’s practicies in Söke. Comparing with farmer’s 
practicies in two years the  amount of natural enemies was 33.7% more in Aydın-Centre, 
26.5% in Söke, 25.5% in Nazilli and 24.1% in Sarayköy in unsprayed field. The amount 
in controlled practicies was 36.1% in Nazilli, 31.2% in Sarayköy, 18.1% in Aydın-
Centre and 14.5% in Söke more than that of farmer’s practicies.  
                                                 
* Bu çalışma, birinci yazarın doktora tezinin bir bölümüdür. ADÜ Araştırma Fonu (ZRF-

99001) ve TÜBİTAK (TARP-2316)tarafından desteklenmiştir. 
1Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 09100 Aydın,  

igencsoylu@yahoo.com, concuer@adu.edu.tr 
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As a natural enemies Aeolothrips spp., Aeolothrips intermedius Bagnall, Adonia 
variegata (Goeze), Campylomma diversicornis Rt., Chrysoperla carnea Steph., 
Coccinella undecimpunctata (L.), C. septempunctata (L.), Exochomus nigromaculatus 
(Goeze), Geocoris ater (F.), Hyperaspis quadrimaculata Redtenbacher, Orius minutus 
(L.), Paederus fuscipes Curt, Proypylea quatuordecimpunctata (L.), Psyllobora 
virgintiduopunctata (L.), Scymnus frontalis (Fabricius), S. levaillanti Mulsant, S. 
pallipediformis Günther, S. rubromaculatus (Goeze), S. subvillosus (Goeze) ve 
Stetherus gilvifrons (Muls.) were mainly found in the Valley. 

Key words: Cotton, different management practicies, natural enemies 
Giriş 
Büyük Menderes Havzası pamuk alanlarında ekonomik anlamda bir çok 

zararlı türler mevcut ise de Kavut vd. (1974), Başpınar vd. (1996; 1998) Aydın 
ili’nde yapmış oldukları çalışmada, zararlı ve doğal düşmanların denge halinde 
bulunduğunu ve herhangi bir kimyasal uygulamaya gereksinim olmadığını 
belirtmişlerdir. Ancak Erol vd. (1997), bölgede son yıllarda bilinçsiz olarak ve 
doğal düşmanların yoğunluğuna dikkat edilmeden kimyasal mücadele 
yaptıklarını ifade etmişlerdir. Bu nedenle bir süre sonra var olan doğal dengenin 
bozulacağı düşünülmektedir. Nitekim, Türkiye’de tarımsal mücadele ilaçlarına 
yapılan harcamaların toplam değeri 1995 yılında 261.000.000 Amerikan 
Dolarına ulaşmıştır. Bunun %47’sini insektisitler oluşturmaktadır. Türkiye’de 
ilaç tüketiminin %29’unu pamuk zararlı, hastalık ve yabancıotlara kullanılan 
pestisitlerin olduğu düşünülürse sorunun ne kadar farklı boyutlarda olduğu 
görülmektedir. Pamuk alanlarında  bilinçsiz olarak uygulanan pestisitler doğal 
düşmanların populasyon yoğunluğunu bozmakta ve doğal dengeyi bozmaktadır. 
Nitekim El-Heneidy ve Sekamatte (1986), Uganda da yaptıkları çalışmada 
uygulanan ilaçların %25-55 oranında predatörlerin  yoğunluğunu azalttığını 
bildirmiştir. Ayrıca, Stefanov ve Dimitrov (1986) 21 insektisitin fide 
dönemindeki zararlılara karşı yaptıkları çalışmada 19 insektisitin coccinellidae, 
chyrsopidae ve syriphidae bireylerine toksik olduğunu bildirmiştir. 

Bu çalışma,  farklı mücadele uygulamalarının doğal düşmanlar üzerindeki 
etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. 

Materyal ve Metot 
Çalışma, 1999-2000 yıllarında Büyük Menderes Havzasında üretimin yoğun 

olarak yapıldığı Söke, Aydın-Merkez, Nazilli, Söke ilçeleri ile Sarayköy  
(Denizli) pamuk ekim alanlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada materyal 

olarak, bölgede ekimi yoğun olarak yapılan Nazilli-84 çeşidi kullanılmıştır. 
Denemeler her bölgede üçer tekerrürlü ve her tekerrür 300 m2  parselden 

oluşan ilaçsız, kontrollü mücadele ve çiftçi koşullarında yapılmıştır. İlaçsız 
alanlarda her hangi bir kimyasal mücadele yapılmazken, kontrollü mücadele 
parsellerinde herhangi bir zararlı Ekonomik Zarar Eşiği (EZE)‘ne ulaştığında 
zehirliliği ve doğal düşmanlara etkisi düşük pestisitler uygulanmıştır.  Çiftçi 
koşullarında ise çiftçilerle yapılan anket çalışmasına bağlı olarak fide ve 
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taraklanma-koza döneminde olmak üzere üreticilerin çoğunluğunun kullandığı 
etkili maddeler ile yılda  iki kez üreticiler ile aynı tarihte kimyasal mücadele 
yapılmıştır. 

11.6.1999 (Methamidophos, 300 ml/da), 16.7.1999 (Amitraz+Bifenthrin, 
300 ml/da), 30.5.2000 (Methamidophos, 2 00 ml/da) ve 18.7.2000 
(Amitraz+Bifenthrin, 300 ml/da) tarihlerinde Söke’de, 27.5.1999 (Diazinon, 200 
ml/da), 15.7.199 (Amitraz+Bifenthrin, 300 ml/da), 27.5.2000 (Methamidophos, 
2 00 ml/da) ve 19.7.2000 (Amitraz+Bifenthrin, 300 ml/da) tarihlerinde Aydın-
Merkez’de, 15.6.1999 (Methamidophos, 300 ml/da), 13.7.1999 
(Amitraz+Bifenthrin, 300 ml/da), 2.6.2000 (Methamidophos, 2 00 ml/da), 
21.7.2000 (Amitraz+Bifenthrin, 300 ml/da) ve 8.8.2000 (Dicofol, 300 ml/da) 
tarihlerinde Nazilli’de, 15.6.1999 (Methamidophos, 300 ml/da), 3.8.1999 
(Amitraz+Bifenthrin, 300 ml/da), 23.6.2000 (Methamidophos, 2 00 ml/da), 
21.7.2000 (Methamidophos, 300 ml/da ve Dicofol, 300 ml/da) ve 22.8.2000 
(Benfuracarb, 200 ml/da) tarihlerinde Sarayköy’de çiftçi koşullarına pestisit 
uygulanırken, Aydın-Merkez’de kontrollü mücadele parsellerine 27.5.2000 
tarihinde (Endosülfan, 2000 ml/da) ve Nazilli’de 8.8.2000 tarihinde (Dicofol, 
300 ml/da) pestisit uygulanmıştır. 

İlaçlamalar, çiftçi koşullarında ilk dönemde sırt pülverizatörü daha sonraki 
dönemde ise sırt atamizörü ile ilgili herhangi bir kurala uyulmadan yapılmıştır. 
Kontrollü mücadele parsellerinde ise 2 atmosfer basınç ile çalışan sırt  
pülverizatörü ile sabah erken saatlerde yapılmıştır. İlaçlamaya başlamadan önce 
1 litre su ile kalibrasyon işlemi ve wind wizard, wind speed indicator aleti ile 
rüzgar hızı tespit edildikten sonra ilaçlamalar yapılmıştır. Tüm uygulama 
alanlarında sulama, gübreleme v.b. kültürel işlemler aynı şekilde ve tarihlerde 
yapılmıştır. 

Örnekleme işlemleri haftalık olarak yapılmış ve  her bir uygulama için 30 
bitki’nin alt, orta ve üst aksamından 2’şer yaprak olmak üzere toplam 180 
yaprak ve bitki üzerinde  bulunan tüm tarak ve çiçekler kontrol edilerek 
kaydedilmiştir. Sayımlarda, Coleoptera takımına ait bireylerin larva ve erginleri; 
Heteroptera ve Thysanoptera’nın nimf ve erginleri; Neuroptera bireylerinin 
yumurta, larva ve erginleri, araneid’lerin ise erginleri esas alınmıştır. 
Parazitlenme sayımında mumyalaşmış olan yaprakbitleri sayılarak basit orantı 
ile parazitlenme oranı belirlenmiştir. Parazitlenmiş olan bireyler plastik 
kavanozlar içerisine alınarak ergin çıkışı sağlanmıştır. 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 
Söke’de farklı mücadele uygulama alanlarında doğal düşmanların 
populasyon değişimi 
Söke’de 1999 ve 2000 yılında farklı uygulama alanlarında doğal 

düşmanların populasyon değişimi Cetvel 1’de görülmektedir. 
Cetvel irdelendiğinde, özellikle 1999 yılında ilaçsız parsellerde thysanopter 

bireyleri 16 adet, neuropter’ler 14 adet, heteropter’ler 7 adet ve araneid’ler  2 
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adet çiftçi koşullarına göre daha yüksek bulunmuştur.  
2000 yılında ise neuropter’ler 19 adet, coleopter’ler 28 adet ve araneid’ler 7 

adet daha fazla olmuştur.  Özellikle thysanopter’ler fide döneminde 30.5.2000 
tarihinde yapılan ilaçlamadan 2 hafta sonra haziran ayında yapılan survey 
çalışmalarında 16 adet bireyden 15 adetinin bu dönemde saptanmasından dolayı  
çiftçi koşullarındaki yoğunluğun fazla olmasına neden olmuştur. Aynı durum  
heteropter bireyleri içinde söz konusu olmuştur. Özellikle 18.7.2000 tarihinde 
yapılan ilaçlamadan 4 ve 5 hafta sonra 46 bireyin görülmesi, populasyonun  
çiftçi koşullarında yüksek olmasına neden olmuştur. Coleopter bireyleri her iki 
yılda ilaçsız alanlarda daha yüksek bulunmuştur. Aranid bireyleri 2000 yılında 
ilaçsız parsellerde 7 adet daha fazla olurken, 1999 yılında çiftçi koşullarındaki 
yoğunluğa yakın olmuştur. Bunun nedeni olarak  ilaçlamadan önce yapılan ilk 
hafta  sayımlarında populasyonun yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

Söke’de kontrollü mücadele parsellerinde hiçbir zararlı ekonomik zarar 
eşiği değerine ulaşmadığından dolayı her hangi bir pestisit uygulanmamıştır. Bu 
alanlarda yapılan örnekleme çalışmasında, 1999 yılında neuropter bireyleri çiftçi 
koşullarındaki yoğunluk ile yaklaşık aynı değerde olurken, 2000 yılında ilaçsız 
alanlarda 14 adet daha fazla olmuştur. Coleopter bireyleri 1999 yılında kontrollü 
mücadele parsellerinde 22 adet, 2000 yılında 16 adet çiftçi koşullarına göre daha 
yüksek bulunmuştur. Araneid bireyleri ilaçlama yapılmayan kontrollü mücadele 
parsellerinde çiftçi koşullarına göre 1999 yılında 2 adet, 2000 yılında 8 adet daha 
fazla olmuştur. 

Bölgede doğal düşman olarak; Aeolothrips spp., Aeolothrips intermedius 
Bagnall, Adonia variegata (Goeze), Campylomma diversicornis Rt., 
Chrysoperla carnea Steph., Coccinella undecimpunctata (L.), C. 
septempunctata (L.), Exochomus nigromaculatus (Goeze), Geocoris ater (F.), 
Hyperaspis quadrimaculata Redtenbacher, Orius minutus (L.), Paederus 
fuscipes Curt, Proypylea quatuordecimpunctata (L.), Psyllobora 
virgintiduopunctata (L.), Scymnus frontalis (Fabricius), S. levaillanti Mulsant, 
S. pallipediformis Günther, S. rubromaculatus (Goeze), S. subvillosus (Goeze) 
ve Stetherus gilvifrons (Muls.) türlerine rastlanmıştır. 

Aydın-Merkez’de  farklı mücadele uygulama alanlarında doğal 
düşmanların populasyon değişimi 
1999 ve 2000 yılında farklı uygulama alanlarında doğal düşmanların 

populasyon değişimi Cetvel 2’de görülmektedir. 
Cetvel irdelendiğinde,  1999 yılında ilaçsız parsellerde thysanopter bireyleri 

3 adet, neuropter’ler 65 adet, coleopter’ler 3 adet ve aranied bireyleri 16 adet 
çiftçi koşullarına göre daha fazla olmuştur.  Diğer taraftan heteropter bireyleri 
çiftçi koşullarında göre daha yüksek olmasına karşılık hiçbir zararlının 
ekonomik  zarar eşiği’ne ulaşmamasından dolayı  ilaçlama yapılmayan kontrollü 
mücadele  parsellerinden daha düşük seviyede olmuştur. Heteropter bireylerinin 
çiftçi koşullarında  yüksek olmasında 15.7.1999 tarihinde yapılan ilaçlamalardan 
2 hafta sonra artmaya başlaması ve bu dönemde pestisitten fazla etkilenmemesi  
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neden olmuştur.  
2000 yılında ilaçsız  parsellerde neuropter’ler 32 adet, heteropter’ler 11 

adet, coleopter’ler 3 adet ve araneid bireyleri  23 adet çiftçi  koşullarından daha 
yüksek bulunmuştur. Diğer taraftan thysanopter bireylerine ilaçsız alanlarda 
rastlanmazken, çiftçi koşullarında 19.7.2000 tarihinde yapılan sonra ilaçlamadan 
5 hafta sonra ağustos ayının sonunda 6 adet bireye rastlanmıştır. 

Kontrollü mücadele parsellerinde 1999 yılında neuropter bireyleri 38 adet, 
heteropter’ler 4 adet, coleopter’ler 1 adet, araneid’ler 4 adet çiftçi koşullarına 
göre daha fazla olurken, 2000 yılında neuropter’ler 6 adet, coleopter’ler 1, 
araneid’ler 25 adet daha fazla olmuştur. Kontrollü mücadele parsellerinde Aphis 
gossypii Glov. EZE değerini aştığından dolayı doğal  düşmana etkisi az olan 
Endosülfan  etkili madde kullanılmış ve doğal düşmanların yoğunluğunu çiftçi 
koşullarında uygulanan kimyasallar kadar azaltmamıştır. 

Doğal düşman olarak; Aeolothrips spp., A. intermedius, C. carnea, C. 
diversicornis, N.  ferus, O. minutus, G.  ater, A. variegata, P. fuscipes, H. 
quadrimaculata, C. septempunctata, C. undecimpunctata P. 
virgintiduopunctata, S. rubromaculatus, S. pallipediformis ve Propylaea 
quatuordecimpunctata (L.)  türlerine rastlanmıştır. 

Nazilli’de  farklı mücadele uygulama alanlarında doğal düşmanların 
populasyon değişimi 
1999 ve 2000 yıllarında farklı uygulama alanlarında doğal düşmanların 

populasyon değişimi Cetvel 3’de görülmektedir. 
1999 yılında  ilaçsız alanlarda neuropter bireyleri 66 adet, heteropter’ler 27 

adet, coleopter’ler 4 adet ve araneid’ler 4 adet çiftçi koşullarına göre daha 
yüksek olmuştur. Ancak birinci hafta thysanopter’lerden 7 adet bireyin 
ilaçlamadan önce tespit edilmesinden dolayı çiftçi koşullarında populasyon 
yüksek olmuştur. Araneid bireyleri de ilaçlamadan önceki hafta 9 adet bireye 
rastlanmasından dolayı yoğunluk her uygulamada birbirine yakın olmuştur. 

2000 yılında thysanopter bireyleri ilaçsız alanlarda 4 adet, neuropter’ler 25 
adet, aranied’ler 9 adet çiftçi koşullarına göre daha fazla olmuştur. Özellikle 
heteropter bireylerinin çiftçi koşullarında yüksek olma nedeni olarak 225 adet 
bireyin 187 adetinin ilaçlamadan 4 hafta sonra tespit edilmesinden 
kaynaklanmaktadır. Coleopter bireylerinin toplamında fark görülmezken, çiftçi 
koşullarında ilk dönemde rastlanmamıştır. Neuropter bireylerini 21.7.2000 ve 
8.8.2000 tarihinde yapılan ilaçlamaların özellikle ağustos ayındaki yoğunluğu 
oldukça azalttığı saptanmıştır. Aranied bireyleri de çiftçi koşullarında yapılan 
ilaçlamalardan oldukça etkilenmiştir. 
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Kontrollü mücadele parsellerinde neuropter’ler 1999 yılında 73 adet, 
heteropter’ler 34 adet; coleopter’ler 4 adet ve araneid’ler 1 adet çiftçi 
koşullarına göre daha fazla olmuştur. Thysanopter bireyleri  çiftçi koşullarında 
özellikle 1999 yılında aynı yoğunlukta  olmasında 15.6.1999 tarihinde yapılan 
ilaçlamadan önce 7 adet bireye rastlanmasından kaynaklanmaktadır. 2000 
yılında ise neuropter’ler 14 adet, thysanopter’ler 5 adet ve araneid’ler 7 adet 
çiftçi  koşullarına göre daha yüksek olmuştur. Heteropter bireylerindeki  
yoğunluğun birbirine yakın olmasında  21.7.2000 tarihinde yapılan ilaçlamadan  
4 hafta sonra 208 adet bireye rastlanmasından kaynaklanmaktadır. Bölgede 
Tetranychus spp yoğunluğu 2000 yılında EZE değerlerini aştığından dolayı 
spesifik bir akarisit olan Dicofol etkili madde ile uygulama yapılmış ve 
neuropter bireylerinin yoğunluğu üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. 

Doğal düşman olarak; Aeolothrips spp., A. intermedius, C. carnea, C. 
diversicornis, N. ferus, O. minutus, A. variegata, P. fuscipes, H. 
quadrimaculata, C. septempunctata, P. virgintiduopunctata, S. gilvifrons ve S. 
rubromaculatus türlerine rastlanmıştır 

Sarayköy’de  farklı mücadele uygulama alanlarında doğal 
düşmanların populasyon değişimi 
1999 ve 2000 yılında Sarayköy’e farklı uygulama alanlarında  doğal 

düşmanların populasyon değişimi Cetvel 4’de görülmektedir.  
Cetvel irdelendiğinde, 1999 yılında ilaçsız alanlarda neuropter bireyleri 47 

adet, heteropter’ler 21 adet çiftçi koşullarına göre daha yüksek olmuştur. 
Thysanopter, coleopter ve araneid bireylerinin yoğunluk bakımından yapılan 
uygulamalarda fark görülmüştür. Bu bireylerin fide döneminde görülmesi ve 
yapılan ilaçlamadan önce yoğunluğun yüksek olmasından  kaynaklanmaktadır. 
2000 yılında ise ilaçsız alanlarda thysanopter’ler 7 adet, neuropter’ler 4 adet, 
heteroptler’ler 16 adet daha fazla görülmüştür. Thysanopter’lerin çiftçi 
koşullarında 15 adet görülmesinde, özellikle 23.6.2000 tarihindeki ilaçlamadan 
önce 6 adet ve 21.7.2000 tarihinde yapılan ilaçlamadan 3 hafta sonra 8 adet 
bireyin görülmesi, yoğunluğu çiftçi koşullarında yüksek göstermiştir. Coleopter 
bireyleri de 23.6.2000 tarihinden önce yapılan ilaçlamadan önce 11 adet bireye 
rastlanması, yoğunluğu çiftçi koşullarında yüksek olmasına neden olmuştur. 
Aynı durum haziran ayında araneid’ler için de söz konusu olmuştur. 

Kontrollü mücadele parsellerinde herhangi bir zararlı EZE değerine 
ulaşmadığından dolayı bir pestisit kullanılmamıştır. Bu parsellerdeki doğal 
düşman yoğunluğu thysanopter’ler 1999 yılında 1 adet, neuropter’ler 49 adet, 
heteropter’ler 17 adet, araneid’ler 5 adet, 2000 yılında ise thysanopter bireyleri 
4 adet, neuropter’ler 13 adet, heteropter’ler 25 adet ve araneid’ler 5 adet çiftçi 
koşullarına göre daha yüksek olmuştur. 

Doğal düşmanlar olarak  Aeolothrips spp., A. intermedius, C. carnea, C. 
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diversicornis, Nabis spp., O. minutus, A. variegata, P. fuscipes, C. 
septempunctata, P. virgintiduopunctata, S. gilvifrons ve S. rubromaculatus 
türlerine rastlanmıştır 

Sonuç olarak, Büyük Menderes Havzası pamuk ekim alanlarında 
üreticilerin büyük bir çoğunluğu 2 adet kimyasal mücadele yapmaktadır. Ancak, 
bölgede yalnızca 2000 yılında Aydın-Merkez ‘de A. gossypii ve Nazilli’de de 
Tetranychus spp. dışında hiçbir zararlı EZE değerlerine ulaşmadığı halde 
kimyasal uygulamalar yapılmaktadır. Diğer taraftan kontrollü mücadele 
parsellerine uygulanan Endosülfan’ın yoğunluk üzerinde çiftçi koşullarında 
yapılan ilaçlamalar kadar önemli olumsuz bir etki göstermemiştir. 

İki yıl yapılan çalışmalar süresince en yüksek doğal düşman yoğunluğu 
toplam 495 adet ile Aydın-Merkez’de ilaçsız alanlarda elde edilirken, en düşük 
yoğunluk 325 adet ile Söke’de çiftçi koşullarında saptanmıştır. İki yıl boyunca 
ilaçsız alanlarda çiftçi koşullarına göre Aydın-Merkez’de %33.7, Söke’de 
%26.5, Nazilli’de %25.5 ve Sarayköy’de %24.1 daha fazla doğal düşman 
yoğunluğuna rastlanmıştır. Kontrollü mücadele parsellerinde ise çiftçi 
koşullarına göre Nazilli’de %36.1, Sarayköy’de %31.2, Aydın-Merkez’de 
%18.1 ve Söke’de %14.5, daha fazla doğal düşman yoğunluğu saptanmıştır. 
Nitekim El-Heneidy ve Sekamatte (1986), Uganda da yaptıkları çalışmada 
uygulanan ilaçların %25-55 oranında predatörlerin  yoğunluğunu azalttığını 
bildirmiştir. Ayrıca Stefanov ve Dimitrov (1986) 21 insektisitin fide 
dönemindeki zararlılara karşı yaptıkları çalışmada 19 insektisitin coccinellidae, 
chyrsopidae ve syriphidae bireylerine toksik olduğunu bildirmiştir. 

Bölge doğal düşman yoğunluğu bakımından oldukça zengin olup, doğal bir 
denge mevcuttur. Ancak  bilinçsiz ve gereksiz olarak yapılan kimyasal 
uygulamalar doğal düşmanların yoğunluğunu etkilediği görülmüştür. Doğal 
düşmanlar pamuk alanlarında bulunan zararlıları baskı altında tuttuğundan 
dolayı kimyasal mücadeleye gereksinim duyulmamaktadır.  

Teşekkür 
Tür teşhislerini yapan Prof. Dr. Nedim Uygun ve  Prof. Dr. İrfan Tunç’a, 

maddi olarak destek sağlayan TÜBİTAK ve ADÜ Araştırma Fonu’na 
teşekkürlerimizi sunarız. 
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Pamuk alanlarında doğal düşmanların sokucu-emicilerin populasyon 
gelişimine etkisinin saptanması* 

 

İbrahim GENÇSOYLU1   Cezmi ÖNCÜER1 

Özet 

 Bu çalışma, doğal düşmanların etkinliğini belirlemek amacıyla 1998-2000 
yıllarında Aydın-Merkez’ de beyaz  tül kafeslerde ve ilaçsız alanlarda yapılmıştır.  
Kafes ortamında T. tabaci’nin yoğunluğu EZE değerini 1998 yılında doğal düşmanların 
bulunduğu ilaçsız parsellere göre yaprak başına iki-üç kat, 1999 yılında bir ve 2000 
yılında iki-üç  kat/yaprak, A. gossypii ise 1999 ve 2000 yılında 30-32 kat aşmıştır. B. 
tabaci, Tetranychus spp. ve E. decipiens+A. decedens ise EZE’ne ulaşmadığı 
saptanmıştır. Diğer taraftan  ilaçsız  alanda zararlıların yoğunlukları oldukça düşük 
olmuş ve EZE değerine ulaşmamıştır. Bu da  bölgede doğal düşmanların fide 
döneminde zarar yapan sokucu-emicilere karşı ne kadar etkin olduğunu göstermiştir.  

Doğal düşman olarak; Aeolothrips spp., A. intermedius Bagnall, Adonia 
variegata (Goeze), Campylomma diversicornis Rt., Chrysoperla carnea Steph., 
Coccinella septempunctata (L.), C. undecimpunctata (L.), Geocoris ater (F.), 
Hyperaspis quadrimaculata Redtenbacher, Nabis ferus (L.), Orius minutus (L.), 
Paederus fuscipes Curt., Propylaea quatuordecimpunctata (L.) Psyllobora 
virgintiduopunctata (L.), Scymnus pallipediformis Günther ve S. rubromaculatus 
(Goeze) türlerine rastlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Pamuk, kafes, sokucu-emici zararlılar, doğal       düşmanlar 
 

Summary 

Determine the effect of natural enemies on population dynamics of piercing-
sucking pests in cotton fields. 

The study was done carried out to determine the effect  of natural enemies in the 
cage and unsprayed plots from 1998 to 2000 in Aydın. T. tabaci is found 2-3 times per 
leaf in 1998, 1 time in 1999 and 2-3 times in 2000 more over EIL in the cage compared 
with that of unsprayed condition with natural enemies. A. gossypii is 30-32 times more 
over EIL in the cage. On the other hand, B. tabaci, Tetranychus spp. and E. 
decipiens+A. decedens were not reached to EIL. Population of each insect in unsprayed 
condition (Natural condition) was found at the lowest level. This shows that natural 
enemies did really keep the piercing-sucking insect listed below in EIL in the Great 
Meander Valley. 

                                                           
* Bu çalışma, birinci yazarın doktora tezinin bir bölümüdür. ADÜ Araştırma Fonu 
(ZRF-99001) ve TÜBİTAK (TARP-2316) tarafından desteklenmiştir 
1Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Güney 
Kampüs, 09100 Aydın,  igencsoylu@yahoo.com, concuer@adu.edu.tr 
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Aeolothrips spp., A. intermedius Bagnall, Adonia variegata (Goeze), 
Campylomma diversicornis Rt., Chrysoperla carnea Steph., Coccinella 
septempunctata (L.), C. undecimpunctata (L.), Geocoris ater (F.), Hyperaspis 
quadrimaculata Redtenbacher, Nabis ferus (L.), Orius minutus (L.), Paederus 
fuscipes Curt., Propylaea quatuordecimpunctata (L.) Psyllobora virgintiduopunctata 
(L.), Scymnus pallipediformis Günther ve S. rubromaculatus (Goeze) were found as 
natural enemies in unsprayed plot. 

Key words: Cotton, cage, piercing-sucking pests, natural enemies 

Giriş 

Ülkemizde ekimi yoğun olarak yapılan pamuk, bitki koruma açısından bir 
takım sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bunlardan bir tanesi de  fide 
döneminde zarar yapan sokucu-emicilerdir.  Zararlılara karşı gerek dünyada 
gerekse de ülkemizde genel olarak kimyasal mücadele uygulanmaktadır. Ancak, 
ilaçlamalar özellikle ülkemizde bilinçsiz bir şekilde, doğal düşman 
yoğunluklarına ve Ekonomik Zarar Eşiğine (EZE) dikkat edilmeden 
yapılmaktadır. Kavut vd. (1974) ve Başpınar vd. (1998) yapmış oldukları 
çalışmalarda, bölgede bazı zararlı türleri tespit etmişler, ancak bunların 
ekonomik anlamda zarar oluşturacak seviyede olmadığını, zararlılar ile doğal 
düşmanların denge halinde bulunduğunu ve herhangi bir kimyasal mücadeleye 
gereksinim olmadığını ifade etmişlerdir. Ancak, Erol vd. (1997), özellikle de 
doğal düşmanların etkili olduğu Aydın il ve ilçelerindeki pamuk alanlarında son 
yıllarda gereksiz ve bilinçsiz bir şekilde ilaçlamanın yapıldığını saptamışlardır. 

 Bu çalışma, fide döneminde zarar yapan sokucu-emiciler üzerinde doğal 
düşmanların etkinliğini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır.  

Materyal ve Metot 
Çalışma, 1998-2000 yıllarında Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat 

Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde doğal düşmanların olmadığı tül 
kafeslerde ve doğal düşmanların bulunduğu 3 tekerrürlü 300 m2’lik ilaçsız 
alanlarda gerçekleştirilmiştir.  Materyal olarak, Nazilli-84 çeşidi kullanılmıştır.  

Zararlıların ortaya çıktığı dönemde her bir zararlı için kafesler 10 bitkinin 
üzerine geçirilerek, dış kenarları toprak ile doldurulmak suretiyle doğal 
ortamdan bulaşmalar engellenmiş, içinde yer alan doğal düşmanlar ve diğer tüm 
zararlılar ortamdan uzaklaştırılmıştır. Aphis gossypii Glov., Empoasca 
decipiens+Asymmetrasca decedens Paoli ve Thrips tabaci Lind. için kullanılan 
kafesler ilaçsız parsellere, Bemisia tabaci Genn. ve Tetranychus spp. için ise 
herhangi bir zararlı  EZE değerine ulaştığında ilaçlama yapılan parseller 
kontrollü mücadele parseline yerleştirilmiştir. Sayım işlemleri, her hafta kafes 
içine girilerek 6-10 yapraklı oluncaya kadar tüm yapraklar, daha sonraki 
dönemlerde ise  her bitkinin alt, orta ve üst aksamından 2’şer yaprak olmak 
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üzere toplam 10 bitkide 60 yaprak, ilaçsız parsellerde ise her parselden rasgele 
seçilen 10 bitki, toplam 3 tekerrürden 30 bitkide 180 yaprak kontrol edilerek 
ortalama yaprak başına  olan birey sayısı tespit edilmiştir. Doğal düşmanların 
populasyon yoğunluğunu için toplam 3 tekerrürden 30 bitkide 180 yaprak ve 
üzerinde bulunan tüm tarak ve çiçekler her hafta kontrol edilerek 
kaydedilmiştir. Elde edilen türler teşhis amacıyla ilgili uzmanlara 
gönderilmiştir. Her bir zararlı ile doğal düşmanlar arasındaki  korelasyonun 
saptanmasında TARİST programı kullanılmıştır. 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

Doğal düşmanların populasyon gelişimi 

1998, 1999 ve 2000 yıllarında ilaçsız parsellerde görülen doğal 
düşmanların populasyon değişimi Şekil 1’de görülmektedir. 

Şekil irdelendiğinde, sezon boyunca en yüksek populasyon yoğunluğunu 
1999 yılında 211 adet ve 2000 yılında 78  adet bireyle neuropter bireyleri 
oluştururken, 1998 yılında 122 adet bireyle heteropter bireyleri oluşturmuştur. 
Yoğunluk daha çok temmuz ve ağustos  aylarında en yüksek seviyede olmuştur. 
Üçüncü en yüksek yoğunluğu 1999 yılında 42 adet ve 2000 yılında 38 adet 
bireyle araneid’ler izlemiştir. Yoğunluk haziran aylarında en yüksek seviyede 
olmasına karşılık, tüm sezon boyunca ortamda rastlamak mümkün olmuştur. 
Thysanopter bireyleri toplam 39 adet ile 1998 yılında en yüksek yoğunluğu 
oluştururken, 1999 yılında 11 adet olmuştur. Coleoptera takımından ise 1998 
yılında 20 adet ve 2000 yılında 15 adet bireye rastlanmıştır. 1999 yılında ise 
daha düşük seviyede olmuştur. Yoğunluğa  daha çok haziran ayında 
rastlanmıştır. 

Doğal düşman olarak; Aeolothrips spp., A. intermedius Bagnall 
(Thysanoptera, Thripidae), Chrysoperla carnea Steph. (Neuroptera, 
Chyrsopidae), Paederus fuscipes (Coleoptera, Staphylinidae), Campylomma 
diversicornis Rt. (Heteroptera, Miridae), Nabis ferus (L.) (Heteroptera, 
Nabidae), Orius minutus (L.), Geocoris ater (F.) (Heteroptera, Anthocoridae), 
Adonia variegata (Goeze), Hyperaspis quadrimaculata Redtenbacher, 
Coccinella septempunctata (L.), C. undecimpunctata (L.) Psyllobora 
virgintiduopunctata (L.), Scymnus rubromaculatus (Goeze), S. 
pallipediformis Günther ve Propylaea quatuordecimpunctata (L.)  (Coleoptera, 
Coccinellidae) türlerine rastlanmıştır. 
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Doğal düşmanların Thrips tabaci Lind üzerindeki etkisi  
1998, 1999 ve 2000 yıllarında T. tabaci’nin kafes içinde ve ilaçsız 

alanlardaki populasyon değişimi Şekil 2’de görülmektedir.  
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Şekil 2. 1998, 1999 ve 2000 yıllarında Thrips tabaci’nin kafes içinde ve 
ilaçsız alanda  populasyon değişimi. 

       0 
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          0 
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Zararlı, içinde doğal düşman olmayan kafes ortamında 1998 yılında 18 
Haziran (31.4 adet/yaprak), 1999 yılında 21 Mayıs (11 adet/yaprak) ve 2000 
yılında 31 Mayıs’da (29.4 adet/yaprak) en yüksek yoğunluğa ulaşmıştır. 
Yoğunluk miktarı, kafes içinde sayımların başladığı tarihten üç hafta sonra her 
üç yılda da azalarak 1999 yılında temmuz  sonu, 1998 ve 2000 yıllarında 
ağustos ayının  sonuna kadar devam etmiştir. Kafes içerisinde T. tabaci’nin 
yoğunluğu üç yıl boyunca yapılan çalışmalarda ekonomik zarar eşiği seviyesini 
(Hosny,1964 ve El-Saadany vd., 1975) yaprak başına 1998 yılında 2-3 (4-6 
kat/fide), 1999 yılında 1 (2 kat/fide) ve 2000 yılında 2-3 kat (4-6 kat/fide) 
aşmıştır. 

Kafes ortamındaki zararlının yoğunluğu ile doğal düşmanların var olduğu  
ilaçsız alanlardaki yoğunluk karşılaştırıldığında,18 Haziran 1998’de yaklaşık 
1500 kat, 26 Mayıs 1999’da 40, 31 Mayıs 2000’de 40 kat daha fazla olması 
doğal düşman etkisinin ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir.  

Zararlının doğal düşmanlarla olan ilişkisini belirlemek amacıyla yapılan 
istatistiki analiz sonucunda,  korelasyon katsayısı 1998 yılında thysanopter 
bireyleri ile 0.503**, neuropter’ler ile 0.637**; 1999 yılında araneid’ler ile 
0.485** saptanmış olup, ilişki önemli bulunmuştur. Ancak, 2000 yılında ilişki 
saptanmamıştır. 

Üç yıl boyunca yapılan çalışmalar göz önüne alındığında, kafes ortamında 
zararlının yoğunluğu yaprak başına EZE değerini 2-3  kat (4-6 kat/fide) aşmış 
olması, diğer yandan ilaçsız alanlarda oldukça düşük seviyede kalması ve 
zararlı ile yararlı türler arasında korelasyonun önemli bulunması, doğal 
düşmanların zararlı üzerinde etkin bir rol oynadığını göstermektedir. 

Nitekim, Göven (1990) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde doğal 
düşmanlardan arındırılmış 10 bitkiyi ayrı ayrı kafes ortamına alarak yaptığı 
çalışmada, zararlının kafes ortamında iki yıl boyunca ekonomik zarar eşiğinin 
üstünde (ortalama=40 adet/yaprak) bir değere ulaşmasının, doğal düşmanların 
ne kadar etkili bir faktör olduğunu bildirmiştir. Diğer taraftan Dimitrov (1975), 
doğal düşmanların yetersiz olduğu durumlarda zararlıyı kontrol altına 
alamadığını ifade etmiştir. 

Doğal düşmanların Aphis gossypii Glov. üzerindeki etkisi 

 1998, 1999 ve 2000 yıllarında A. gossypii’nin kafes içinde ve ilaçsız 
ortamdaki  populasyon değişimi Şekil 3’de görülmektedir.  

Şekil irdelendiğinde, A. gosyppii kafes içinde 1998 yılında 18 Haziran’da 
6.15 adet/yaprak, 1999 yılında 8 Temmuz’da yaklaşık 800 adet/yaprak, 2000 
yılında ise 9 Ağustos’ da yaklaşık 710 adet/yaprak ile en yüksek yoğunluğa 
ulaşmıştır. Doğal düşmanların var olduğu ilaçsız parsellerde  
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Şekil 3. 1998, 1999 ve 2000 yıllarında Aphis gossypiii’nin kafes içinde 
ve ilaçsız alanda populasyon değişimi. 
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ise aynı tarihlerde 1998 yılında zararlıya rastlanmazken, 1999 yılında  0.23 
adet/yaprak ve 2000 yılında 0.04 adet/yaprak olarak saptanmıştır.  

Kafes ortamında 1999 ve 2000 yılında EZE’nin (Anonymous, 1995) 
yaklaşık 30-32 katı üzerinde ve ilaçsız parsellerde ise populasyon 
yoğunluğunun düşük seviyede kalması, doğal düşmanların ne kadar etkin 
olduğunu göstermektedir.  Nitekim zararlının doğal düşmanlarla ilişkisini 
belirlemek amacıyla yapılan istatistiki analiz sonucunda, korelasyon katsayısı, 
1998 yılında ilaçsız parsellerde neuropter’ler ile 0.356**, 1999 yılında 
coleopter’ler 0.389** olarak saptanmış ve ilişki önemli bulunmuştur. 

Elde edilen veriler göz  önünde bulundurulduğunda, coleopter ve neuropter 
bireylerinin zararlıyı baskı altında tuttuğunu ortaya koymaktadır. Nitekim, 
Zhang (1992) coccinellid ve neuropter bireylerinin zararlı üzerinde etkin 
olduğunu bildirmiştir. Ayrıca Narzikulov ve Umarov (1975), pamuk alanlarında 
100 bitkide 200-250 adet doğal düşman  bulunması durumunda yararlı türlerin 
zararlının yoğunluğunu baskı altında tutabileceğini bildirmiştir.  Sonuçta, doğal 
düşmandan arındırılmış kafes ortamındaki zararlı yoğunluğunun oldukça 
yüksek olması ve neuropter ve coleopter bireyleri ile zararlı arasındaki 
korelasyonun önemli bulunması, doğal düşmanların A. gosyppii üzerinde etkin 
olduğunu göstermektedir. 

Doğal düşmanların Bemisia tabaci Genn. üzerindeki etkisi 

1998, 1999 ve 2000 yıllarında B. tabaci’nin kafes ortamında ve ilaçsız 
parsellerdeki populasyon değişimi Şekil 4’de görülmektedir.  

Şekil irdelendiğinde, zararlı yoğunluğu 1998 yılında 27 Ağustos (3.5 
adet/yaprak), 1999 yılında 30 Temmuz’da (3.53 adet/yaprak) ve 2000 yılında 
ise 1 Eylül’de (3.65 adet/yaprak) en yüksek seviyede olurken, aynı tarihlerde 
doğal düşmanların bulunduğu ilaçsız parsellerde 0.62 adet/yaprak, 2.93 
adet/yaprak ve 0.23 adet/yaprak olmuştur. Diğer bir ifade ile doğal düşman 
olmayan kafes ortamında zararlı yoğunluğu aynı tarihlerde 1998 yılında 
yaklaşık 5.6, 1999 yılında 1.2 ve 2000 yılında 10.6 kat daha fazla olmuştur. 
Zararlı yoğunluğu her ne kadar kafes içinde EZE’ne (Anonymous, 1995) 
ulaşmasa da ilaçsız alanlardan daha fazla  olmuştur. Bu da doğal düşmanların 
etkinliğini göstermektedir. Nitekim zararlı ile doğal düşmanlar arasındaki 
ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan istatistiki analiz sonucunda korelasyon 
katsayısı, 1998 yılında ilaçsız parsellerde heteropterler ile 0.576**, neuropterler 
ile 0.587**; 1999 yılında heteropter’ler ile 0.388**, neuropter’ler ile 0.324*; 
2000 yılında heteropter’ler ile 0.460** olarak saptanmış ve  önemli 
bulunmuştur. 



 155

0.001

0.01

0.1

1

10

100

09
.0

7.
19

98

16
.0

7.
19

98

23
.0

7.
19

98

30
.0

7.
19

98

06
.0

8.
19

98

13
.0

8.
19

98

20
.0

8.
19

98

27
.0

8.
19

98

03
.0

9.
19

98

10
.0

9.
19

98

17
.0

9.
19

98

24
.0

9.
19

98

01
.1

0.
19

98

08
.1

0.
19

98

15
.1

0.
19

98

22
.1

0.
19

98

29
.1

0.
19

98

Y
oğ

un
lu

k 
(A

de
t/Y

ap
ra

k) Kafes içinde
İlaçsız alan 

EZE (6-10 adet/yaprak) 

 

0.001

0.01

0.1

1

10

100

18
.0

6.
19

99

25
.0

6.
19

99

02
.0

7.
19

99

09
.0

7.
19

99

16
.0

7.
19

99

23
.0

7.
19

99

30
.0

7.
19

99

06
.0

8.
19

99

13
.0

8.
19

99

20
.0

8.
19

99

27
.0

8.
19

99

03
.0

9.
19

99

10
.0

9.
19

99

17
.0

9.
19

99

Y
oğ

un
lu

k 
(A

de
t/Y

ap
ra

k)

Kafes içinde 

İlaçsız alan
EZE (6-10 adet/yaprak)

 

0.001

0.01

0.1

1

10

100

21
.0

7.
20

00

28
.0

7.
20

00

04
.0

8.
20

00

11
.0

8.
20

00

18
.0

8.
20

00

25
.0

8.
20

00

01
.0

9.
20

00

08
.0

9.
20

00

15
.0

9.
20

00

22
.0

9.
20

00

29
.0

9.
20

00

06
.1

0.
20

00

13
.1

0.
20

00

Y
oğ

un
lu

k 
(A

de
t/Y

ap
ra

k) K afes içinde
İlaçsız alan

EZE (6-10 adet/yaprak)

 
Tarih 

Şekil 4. 1998, 1999 ve 2000 yılı Bemisia tabaci’nin kafes içinde ve ilaçsız 
alanda  populasyon değişimi. 
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Yukarıdaki veriler göz önünde bulundurulduğunda, heteropter ve neuropter 
bireyleri ile  zararlı arasında bir ilişki saptanmış olup, zararlıyı baskı altında 
tuttuğu görülmektedir. Nitekim Balasubramani ve Swamiappan (1994), C. 
carnea’nın  yaklaşık 330 adet beyazsinek pupası tükettiğini ve Heydari vd. 
(1997)’da İran’da aynı türün B. tabaci’yi kontrol ettiğini bildirmiştir.  

Doğal düşmanların Emposca decipiens+Asymmetrasca decedens Paoli 
üzerindeki etkisi 

1998, 1999 ve 2000 yıllarında E. decipiens+A. decedens’in kafes içinde ve 
ilaçsız alanda populasyon  değişimi Şekil 5‘de görülmektedir.  

Zararlı, içinde doğal düşman olmayan kafes ortamında 1998 yılında 23 
Temmuz ve 17 Eylül ‘de (2.3 adet/yaprak), 1999 yılında 30 Temmuz ‘da (2.12 
adet/yaprak)  ve 2000 yılında ise 20 Eylül ‘de (4.3 adet/yaprak) en yüksek 
yoğunluğa ulaşmıştır.  Doğal düşmanların bulunduğu ilaçsız parsellerdeki 
zararlı yoğunluğu ile karşılaştırıldığında, kafes içinde üç yıl boyunca yalnızca 
23 Temmuz 1999 yılında yapılan sayımlar dışında tüm dönem boyunca 
zararlının yoğunluğu daha yüksek olmuştur. Bu tarihte  sayımın düşük 
çıkmasının sayım hatasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Kafes 
içinde zararlının en yüksek olduğu tarihlerdeki yoğunluklar, ilaçsız alandakiler 
ile karşılaştırıldığında, 1998 tarihinde yaklaşık 9 ve 3, 1999 yılında 3.5 ve 2000 
yılında ise yaklaşık 4 kat daha fazla olmuştur. 

Zararlının yoğunluğu, ilk dönemden itibaren hasat sonuna kadar  değişen 
yoğunlukta ilaçsız ortama göre daha fazla olmuştur. E. decipiens+A. decedens 
ile doğal düşmanlar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan istatistiki 
analiz sonucunda, korelasyon katsayısı, 1999 yılında ilaçsız parsellerde 
heteropter’ler ile 0.362** ve neuropter’ler  ile 0.338* saptanmış olup, 
aralarındaki ilişki önemli bulunmuştur. Doğal  düşmanlardan özellikle 
heteropter ve neuropter bireylerinin zararlının populasyon gelişimi üzerinde 
etkili olduğu düşünülmektedir. Her ne kadar araneid ve coleopter bireyleri 
arasında ilişki tespit edilemese de Bastidas vd. (1993)  ve Abou-Elhagag (1998) 
coleopter ve aranied’lerin de  zararlıyı kontrol ettiğini  bildirmiştir.  

Sonuç olarak, kafes içerisinde zararlının yoğunluğu doğal düşmanların 
bulunduğu ilaçsız alana göre üç yıl boyunca üç-dokuz kat arasında daha yoğun 
olarak bulunmasına karşılık, EZE değerini (Anonymous, 1995) aşmamıştır. Bu 
da Aydın-Merkez‘de zararlının ekonomik anlamda zarar oluşturacak düzeyde 
bulunmadığı, doğal düşmanlardan özellikle araneid ve neuropter bireylerin 
populasyon gelişimi üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir.  Başpınar vd. 
(1996, 1998), Aydın ili’nde E. decipiens ve A. decedens’in potansiyel bir 
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zararlı olmadığını ve zararlı ile doğal düşmanlar arasında bir dengenin mevcut 
olduğunu bildirmiştir. 
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Şekil 5. 1998, 1999 ve 2000 yılı Empoasca decipiens+Asymmetrasca 
decedens’in kafes içinde ve ilaçsız alanda populasyon değişimi. 
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Doğal düşmanların Tetranychus urticae Koch+T. cinnabarinus Boisd. 
üzerindeki  etkisi 

1999 yılında Tetranychus spp. kafes içinde ve ilaçsız alandaki populasyon 
değişimi Şekil 6’da görülmektedir. Zararlının 1998 ve 2000 yılında pamuk 
alanlarında rastlanmasından dolayı, çalışma sadece 1999 yılında yapıldı. 
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Şekil 6. 1999 yılı Tetranychus urticae+Tetranychus cinnabarinus’un 
kafes içinde ve ilaçsız alanda populasyon değişimi. 

Şekil irdelendiğinde, 1999 yılında zararlı, kafes ortamında en yüksek 
yoğunluğa 7.36 adet/yaprak ile 29 Temmuz’da ulaşmış, bu tarihte ilaçsız 
parsellerde ise 0.83 adet/yaprak olmuştur. Sonuçta, ilaçsız ortama göre 
yoğunluğun kafes ortamında daha fazla olmasına rağmen, EZE değerine 
(Anonymous, 1995) ulaşmamıştır. Zararlı yoğunluğunun kafes ortamında 
yaklaşık 9 kat fazla olması, doğal düşmanların etkin olabileceğini 
göstermektedir.  Zararlı ile doğal düşmanların arasındaki korelasyon katsayısı, 
1999 yılında ilaçsız alanlarda neuropter’ler ile 0.367** saptanmış olup, 
aralarında  ilişki önemli bulunmuştur. Nitekim Heydari vd. (1997), Narzikulov 
ve Umarov (1975) C. carnea’nın T. urticae’yi kontrol ettiğini bildirmiştir. 
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Bioecological abilities of parasitoids parasitising Hyphantria cunea Drury 
(Lepidoptera, Arctiidae) in Azerbaijan 

Irada NURIEVA1 
Summary 

Formation of fauna of parasitoids including wasps and tachins parasitizing 
Hypantria cunea in the North-Eastern Azerbaijan was studied during 1994 -2000.  

It was revealed that the number of H. cunea is parasitized by 9 primary parasitoids 
in the North-Eastern region of Azerbaijan: larval parasitoids – Apanteles plutella (K.), 
Meteorus versicolor (Wesm.), Exorista larvarum (L.), Compsilura consinnata (Mg.); 
pupal ones – Pimpla turionella (L.), Brachimeria intermedia (Nees), Psichophagus 
omnivorus (Walk.), Conomorium patulum (Walk) and Pteromalus sp. from family 
Pteromalidae. For the first time the parasitoids of american fall webworm are studied in 
detail and parasitization ability of each parasitoids was estimated. Results of 
investigations have shown that P. omnivorus, B. intermedia and E. larvarum are the 
effective species and they can be applied in the biological control of the fall webworm. 

Key words: Parasitoid, Fauna, American fall webworm 

Özet 
Azerbaycan’da Hypantria cunea Drury’nın parazitoitlerinin bio-ekolojik 

etkinlikleri 
Azerbaycan’ın Kuzey-Doğu Bölgesi’nde Hypantria cunea’yı parazitleyen 

wasp ve tachinidler dahil parazitoitlerin durumu incelenmiştir. 

H. cunea’nın primer parazitoidi olarak dokuz tür belirlenmiştir. Larval parazitoitler, 
Apanteles plutella (K.), Meteorus versicolor (Wesm.), Exorista larvarum (L.) ve 
Compsilura consinnata (Mg.), pupal parazitoitler ise Pimpla turionella (L.), 
Brachimeria intermedia (Nees), Psichophagus omnivorus (Walk.), Conomorium 
patulum (Walk) ve Pteromalus sp.’dir. Amerikan Beyaz Kelebeği’nin parazitoitleri ilk 
defa detaylı olarak çalışılmış ve herbir parazitoidin etkinliği ortaya konmuştur. Çalışma 
sonuçları, P. omnivorus, B .intermedia ve E. larvarum türlerinin etkili parazitoitler 
olduklarını ve H. cunea’nın biyolojik mücadelesinde kullanılabileceklerini 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Parazitoit, Fauna, Amerikan Beyaz Kelebeği 

Introduction 
Hyphantria cunea Drury (Arctiidae) is the dangerous pest of many wood, 

park, ornamental and field plants. In Azerbaijan it was found out for the first 
time in Northern region (Khachmaz region) in 1984. Now the pest widely 
distributed in the Kuba-Khachmaz region and Absheron peninsular. 
                                                           
1 Laboratory of ecology and physiology of insects, NAS of Azerbaijan, 370073, pr.1128, 
kv.504, Baku, Azerbaijan, e-mail: ilhama@bakililar.az 
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Formation of parasitoid fauna of H. cunea in the North-Eastern regions of 
Azerbaijan was studied within 1994-1998. 

For phytophagous insects parasitoid complex differing by feeding 
specificity may be formatted. Thus some of the parasitoids may feed on host 
eggs, others on little instar larvae, thirds on old larvae, fourth on pupae, etc. 
From this point of view each stages of phytophagan development is suitable for 
development of certain parasitoid. When american fall webworm distributed in 
the new regions local-aborigenous parasitoids included to the range of their 
hosts. We have recorded 9 species of parasitoids parasitizing H. cunea in the 
North-Eastern regions of the republic. These are the parasitods of phytophagous 
insects living in the some stations together with H. cunea. Most of the 
entomophags of the local lepidopterians, such as Lymantria dispar L., 
Yponomeuta malinellus Z., Laspeyresia pomonella L., Orgia antiqua L., etc. 
can parasitize H. cunea, too. It may be because of similarity of life conditions in 
certain stages of ontogenesis of the pests. 

Material and Method 
Researches were carried out in the field and laboratory. Field works were 

done in the Guba-Khachmaz region, in the villages of Absheron peninsular, in 
the parks of Baku city. During these works development of host and seasonal 
dynamics of its parasitisation by parasitoids were studied. For that eggs, larvae 
and pupae of host were collected in the studied area from April and November. 
Larva were kept in jars and fed on natural food of pest. Jars were cleaned every 
day. Host larvae of IV-V instar were collected from nature in order to study the 
larval parasitoids of H. cunea parasiting small instar (1-4th) larvae. Host pupae 
were collected with the help of trap belts. 

Parasitoids raised from parasitized host larvae and pupae were fed on 10 
percent glucose solution. In order to study the larval parasitoids of H. cunea 
parasitizing in small instar (1st – 4th ) larvae. 

Conclusion and Discussion 
Two parasitoids of American fall webworm belong to Braconidae family.  
Apanteles plutellae (Kurd.). It is a Palearctic species. Recorded by 

Abdinbekova (1975, 1995) as a parasitoid of Heliothis armigera (Hb.). A. 
plutellae is a solitar parasitoid parasitizing the 1-2 instar larvae of host. It is the 
mass species widely distributed in Azerbaijan. But A. plutella is not the main 
parasitoid of american fall webworm. From 100 web nests of the second 
generation of pest in Guba-Khachmaz, Baku and Absheron one only recorded to 
be parasitized by A. plutella. Preimaginal development of parasitoid completes 
within 25-30 days and imago hatches from 3-4 instar larvae of host. Parasitoid’s 
larva pupates near the host, inside yellowish cocoon. Imago hatches after 5-7 
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days. Thus, parasitoid completes the development of one generation during 30-
40 days. In one generation of host only generation of parasitoid is developed. A. 
plutella hatches from the larvae of the first generation of H. cunea in the third 
ten days of June in Baku and Absheron, in the first ten days of July in Guba-
Khachmaz region. 

The time of hatching of parasitoid imago from the second generation larvae 
of host falls on the first and second ten days of August.  

A. plutella collected from the Devechi district (Guba-Khachmaz region) 
revealed to be parazitized by secondary parasitoids. 

Meteorus versicolor Wesm. Palearctic species. In Azerbaijan for the first 
time was recorded by Abdinbekova (1975,1995 ). Mass species, distributed all 
over the Azerbaijan territory. We have raised M. versicolor from the larvae of 
the first generation of H.cunea collected in the Absheron peninsular. M. 
versicolor is a solitary parasitoid known to parasite the 3rd instar larvae of H. 
cunea. We could parasitize host larvae by M. versicolor in the laboratory 
conditions. Life history of parasitoid was studied at the laboratory. Embryonal 
development of parasitoid takes 2-3 days. Larvae develops within 6-7 days, then 
pupates inside the cocoon. The stage of pupa takes 8 to 10 days. Imago flights 
out of cocoon gnawing its end. Meterous is a sinovigenous parasitoid. It needs 
additional nutrition for eggs maturation. Therefore female lay eggs after feeding. 
If feeds on nectar of weeds. But in the laboratory we fed it by honey syrup. 
Imago lived 10-13 days in the laboratory. M. versicolor parasitize the larvae of 
H. cunea at the end of June and the beginning of July. But it has little impact on 
H. cunea population. Among parasitoids of H. cunea there is one ichneumonud 
Pimpla turionella (L.). E.P.Sidorovina (1960) recorded P. turionella 
parasitizing L. pomonella and Y. malinellus in Azerbaijan. But its distribution in 
Guba-Khachmaz, Baku and Absheron peninsula was noticed for the first time by 
us. Studies on P. turionella showed that it is a polyphagous parasitoid. It 
parasitizes H. cunea in pupa stage. Parasitoid usually gives 2-3 generations. The 
I and III generation of P. turionella develops on pupae of H. cunea. We have 
not recorded the parasitisation of overwintered pupae of H. cunea by this 
parasitoid. Probably P. turionella goes to winter hibernation as imago or last 
instar larvae. Adult parasitoid feeds on nectar and host hemolymph gnowing the 
external cover of host pupae. Females of parasitoid are polygamous. In spite of 
the fact that farasitoid’s female can lay several eggs inside the one host pupa 
only one individual of parasitoid can complete is development. Larvae develops 
within 15-17 days, pupa – 4-6 days. Adult parasitoid lives more than 30 days. 
The whole development from egg to pupa lasts about 30 days. The number of 
females in generation is more than males: 55-60%. 

Sometimes parasitoid’s eggs are incapsulated inside the host body. P. 
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turionella does not stand the interspecific competition with tachins and 
Psychophagus omnivorus Walk. 

The number of this parasitoid may be increased artifically with the help of 
“separation”. For that H. cunea pupae are collected by trap belts from the nature 
and rared in the “separators”. “Separator “s are rearing cages having cells for 
flying out of parasitoid adults. Host adult can not fly out of these cells.  

P. turionella kills host not only parasitizing it, but also gnawing its cover 
for feeding on hemolymph. There is direct dependence between productivity of 
parasitoid and its feeding on host hemolymph. Feeding on host hemolymph 
results in decrease of sugar in the food allowance of parasitoid. 

We have recorded 4 species of chalcids in the entomophagous complex 
H.cunea. The dominant species from them was Psychophagous omnivorus 
Walker (Hymenoptera, Pteromalidae).  

P. omnivorus is a polyphagous species widely distributed in our republic. It 
was recorded in Azerbaijan for the first time by Rzaeva (1971). P. turionella is a 
primary gregarious endoparasitoid of H. cunea. Sometimes in the other hosts it 
may be secondary. About 38 individuals of parasitoid can fly out of one host 
pupae. In 1994 it was 54 individuals, in 1996 – 25. The number of individuals 
depending on weather condition, sizes of host and quality of food of host.  

We have noticed to individuals of P. omnivorus to flight out of H. cunea 
pupa. P. omnivorus leaves the pupa with the part of matured eggs in ovary. For 
maturation of other eggs female needs attitional nutrition. Average potential 
productivity of one female is 240 eggs. One female can parasitize averagely 12 
host pupae. They begin to lay eggs in the next day. Ovipositor of the female is 
short. Female spends 8-10 minutes to parasitize the host at 28-300C temperature 
rubregonal development takes 1-2 days. Larvae feed inside of host during 7 days 
and pupate. Preimaginal development of P. omnivorus completes within 15-16 
days. 20-250C temperature brings on diapause of part of the larvae of P. 
omnivorus. Parasitoid is active till the end of the fall and can parasitize host 
even at low (12-130C) temperatures. Average life duration of female is 7,3 days, 
but after additional nutrition it can increase 2-times. Adults of parasitoid emerge 
in May. Mass flight lasts 10 days.  

Percentage of females and males in generation of P. omnivorus is 54% and 
46% respectively. P. omnivorus is the parasitoid of more than 20 hosts (Rzaeva, 
1971), but it is the mass parasitoid of H. cunea. P. omnivorus is used as an 
agent of biological control of some Lepidoptera (Mosson et al., 1997). 

The second numerous parasitoid of H. cunea is Brachimeria intermedia. 
Palearctic species, polyphagous endoparasitoid, solitary, primary, sometimes 
secondary parasitoid. It was raised from Archips rosana (L.), L. pomonella and 
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L. dispar in Azerbaijan (Djafarov et al., 1965). We have raised it from H. cunea 
in 1995. B. intermedia parasitize H. cunea in pronymph stage. Larvae stage 
lasts 8-10 days. Preimaginal development completes during 16 days at 28-300C. 
B. intermedia does not spin a coccoon. Imago lives 12-13 days in the laboratory 
conditions, but feeding on honey syrip extends this period up to 20 days. Sizes 
of males are smaller than that of females. Ratio between males and females in 
the generation is 1:1. Arrhenotoky is characteristic to it. 

B. intermedia gives 2-3 generation. Hibernates as imago under the bark. It 
is an epiovigenous species in. In various times after emergence (in 2 hours, 1 
day, 5 days) the abdomen of females was opened and eggs were calculated. It 
was revealed that in ovariols of females of 2 h after emergance were not matured 
eggs, 50 eggs were in the ovariols of 1 days females and 110 eggs in the ovariols 
of 5 days females. Studied biological abilities of B. intermedia allow to consider 
this parasitoid as a perspective species for biological control. 

From the H. cunea pupae collected in Baku from the mulberry tree, th 
chalcid Conomorium patulum (Walker) (=eremita Forster) was raised. 

It is the gregarous parasitoid. About 150 individulas of parasitoid observed 
to be flight out of the pupa. Other chalcid belonging to Pteromalidae famiy was 
raised from pupae of H. cunea collected from black mulberry in Baku in 1997. 
The role of above mentioned chalcids in control of H. cunea is very little. 

From tachin flies controlling H. cunea number are in Azerbaijan are the 
followings: Exerista larvarum L., Compsilura concinnata Meigen. 

Exerista larvarum (L.) – Palearctic species. Djafarov and Kuliev raised it 
for the first time from L. Dispar (1965). We recorded it parasitizing H. cunea in 
1994 (Nuriyeva, 2001) 

E. larvarum is a wide polyphagous ectoparasitoid. It parasitizes H. cunea 
larvae of average and old instar. Flies come out of hibernation in May. It 
parasitizes H .cunea’s middle instar larvae at the end of June first ten days of 
july. Parasitoid lays its eggs on the skin of larva. 70% of eggs are laid on middle 
and back segments of thorax, 12% on the first segment of abdomen, 5% on the 
second segment, 1-5% on head and last segments of abdomen. Thus most 
number of eggs are laid on the upper part of body. It is may be elucidated by the 
behavior of larvae and visual features of parasitoid. Usually parasitoid is 
attracted by mobile host. H. cunea larvae raises fore part of its body and shakes 
it from side to side in order to scaring away parasitoid. But movement of 
forepart of host body attracts the parasitoid, and it lays majority of its eggs on 
this part. Some eggs have time to hatch and penetrabe into the host body,, others 
are throwed out by host while molting. E. larvarum can not differ parasitired 
host from unparasitized one. It can parasitize one host repeatedly (10 times in 
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nature, about 30 times in laboratory). When parasitoid parasitizes middlle instar 
larvae of host it leaves host at pronymph stage and pupates. If it lays eggs on the 
body of old instar larvae then pupates inside the pupa of host. E.larvarum 
develops sinchronously with H.cunea. It gives 2 generations. E.larvarum does 
not bare competition with chalcids and Pimpla. “Separation” method was 
suggested for using it in the control of H.cunea. 

Compsilura concinnata – Holoarktic species, being wide polyphagous it 
can parasite 95 species of Lepidoptera. Totally its host ranges encompasses 161 
species. It prefer larvae, big, colored, covered with hairs. From H. cunea was 
raised by us for the first time. Imago flies out from April to August. Flight time 
is synchronous with development of H .cunea. Development of ebmryon takes 
10 days. Imago lives from 18 to 30 days. Viviparous species. It usually lays 
larvae on middle segments of host body. Average productivity of female is 110 
larvae. Larvae of tachin develops inside the body of host and leaves it when host 
pupates. Then larvae burrow 30 cm into the soil to pupate. Pupa stage lasts 12-
14 days. There are 2-3 generations in Azerbaijan One generation completes 
development within 40 days. Hibernates as pupa C. concinnata can not bare 
competition with Pimpla spp. and chalcids. 

Studying of bioecological abilities of parasitoids of H. cunea in Azerbaijan 
and estimation of parasitisation possibility of each species (Nuriyeva, 2001) 
shows that during choosing the new species for biological control 
entomophagous complexis should be taken into consideration. Because its 
separate components suplement each other.  
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Hatay ve çevresinde Traumatocampa wilkinsoni Tams 
(Lep.,Thaumetopoeidea)’nin yumurta parazitoitleri ve bunların doğal 

etkinlikleri 

Miktat Doğanlar1       Abdurrahman Yiğit 1       Erdal Sertkaya 1 
Özet 

Hatay İli’nin Antakya (Merkez), Hassa ve Kırıkhan ilçeleri ile Kilis İli’nin Polateli 
İlçesi’nde yeni oluşturulan 3-5 yaşındaki çam alanlarında zarar yapan Traumatocampa 
wilkinsoni Tams (Lep.,Thaumetopoeidae)’ye ait yumurta paketleri 1999-2002 yıllarının 
Eylül-Şubat ayları boyunca toplanmıştır. Toplanan yumurta paketleri laboratuarda 
kültüre alınmış, çıkan parazitoit türleri, çıkış zamanları ve parazitleme oranları 
belirlenmiştir. Elde edilen parazitoitler önem sırasına göre Ooencyrtus pityocampae 
Mercet. (Hym.,Encyrtidae), Barycapus servadeii Domenichini (Hym.,Eulophidae) ve 
Anastatus bifasciatus Fourcroy (Hym.,Eupelmidae) olmuştur. Bu parazitoitlerin doğal 
etkinlikleri en yüksek olarak sırasıyla %64.77, 29.41 ve 1.23 oranlarında bulunmuştur. 
Sözkonusu parazitoitlerin toplandıkları yörelere göre doğal etkinlikleri ayrı ayrı verilmiş 
ve buna neden olan faktörler biyolojik mücadeleye esas olacak şekilde tartışılmıştır. 
Ayrıca zararlının mücadelesinde kullanılabilecek seçici pestisit uygulamalarının önemi  
vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Traumatocampa wilkinsoni, yumurta parazitoitleri, doğal 
parazitlenme   

Summary 

Egg parasitoids of the  Mediterranean pine processionary moth, 
Traumatocampa wilkinsoni Tams (Lep., Thaumatopoeidae) and their natural 

effectiveness  in Hatay province, Türkiye 

Egg batches of the Mediterranean pine processionary moth,Tramatocampa 
wilkinsoni Tams (Lep., Thaumatopoeidae),injurious to pine forests were collected from 
Antakya, Kırıkhan, Hassa (Hatay) and Polateli (Kilis) in 1999-2002. The material were 
kept in laboratory, from them the parasitoids were reared,and the parasitoid species, 
their emergence times,and percentage of parasitizm were recorded. The parasitoids are: 
Ooencyrtus pityocampae Mercet. (Hym.,Encyrtidae), Barycapus servadeii 
Domenichini (Hym.,Eulophidae) and Anastatus bifasciatus Fourcroy 
(Hym.,Eupelmidae). Their highest  natural parasitizm ratios are: 64.77, 29.41 and 
1.23%, respectively. The natural effectivenes of the parasitoid species were given for 
each collecting sites.The reasons of the low level parasitizm were discussed. Some 
specific pesticides were applied to the forest infected with the pest, and their 
effectiveness on the pest and on its egg parasitoids were evaluated. 

Key words: Traumatocampa wilkinsoni, egg parasitoids , natural parasitizm 
                                                 
1 *Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Hatay. 
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Giriş 
Traumatocampa wilkinsoni Tams ilk kez Kıbrıs’tan tanımlanmış, daha 

sonra bu türün Lübnan ve İsrail’e, oradan önce Doğu Akdeniz Bölgesi’ne 
yayıldığı ve daha sonra da bütün Akdeniz Bölgesi’ni kapladığı bildirilmiştir 
(Halperin 1970; 1978; Mendel,1990). Bodenheimer (1941;1958) bu türün 
Türkiye’de bulunduğunu kaydetmiştir. Acatay (1972) ise Thaumetopoea 
cinsine giren ülkemiz türlerini vermiştir.  

Akdeniz ülkelerinde, özellikle Avrupa’da bu türün parazitoidleri 
Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) parazitoidleri olarak veya birlikte 
birçok araştırmacı tarafından verilmiştir. Sözgelimi Biliotti (1958) Fransa’da; 
Cadahia and Cuevas (1964),  Garcia-Fuentes (1965) İspanya’da; Cabral vd. 
(1965) Portekiz’de; Schmidt vd. (1997) Fas’ta; Masutti (1964), Tiberi (1984, 
1990) ve Battisti (1989) İtalya’da; Kailidis (1963), Bellin vd. (1990) ve 
Tsankov vd. (1999) Yunanistan’da; Tsankov (1990) ve Tsankov vd.(1996) 
Bulgaristan’da bu konuda yapılan önemli çalışmalardır. Özellikle T. wilkinsoni 
parazitoid’lerini çalışan Halperin (1990) İsrail’de 7 parazitoid, 21 predatör ve 6 
tür entomopatojenik fungus olduğunu; Kitt ve Schmidt (1993), Lahau (İsrail) 
dağlarından topladıkları yumurta paketlerinden elde ettikleri parazitoidlerin bazı 
biyolojik özelliklerini çalışmışlardır.  

Ülkemizde bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar uzun yıllardan beri devam 
etmektedir. Acatay (1953), Çanakçıoğlu (1983), Avcı ve Uğurlu (2002)¸ 
Özkazanç (2002), Can ve Düzbastılar (2002) zararlı üzerinde T. pityocampa 
ismiyle yayınlanan çalışmalardır.  Kahramanmaraş’ta 24-25 Nisan 2002’de 
yapılan ‘Ülkemiz ormanlarında çam kese böceği sorunu ve çözüm önerileri’ 
konulu sempozyumda Çam kese tırtılı üzerinde 31 araştırma sunulmuştur.  

Ülkemiz çam ormanlarında, özellikle genç meşcerelerde oldukça önemli 
düzeyde zarar yapan Thaumetopoeidae familyasına giren zararlıların bulunduğu 
çok eskiden beri bilinmektedir. Bunların en önemlisi ve eskiden beri 
Thaumetopoea pityocampa (Den.& Schif.) olarak bilinen türün (Acatay 1953, 
Bodenheimer 1958) son yıllarda yapılan çalışmalarla farklı türlerden olabileceği 
ortaya konmuştur (Doğanlar ve Avcı 2001). Nitekim bu çalışmada şu an için 
Türkiye genelinde Traumatocampa wilkinsoniTams, T. pityocampa ve T. 
ıspartaensis Doğanlar ve Avcı bulunduğu bildirilmiştir. Kelebekler üzerinde 
yeterli taksonomik çalışmalar yapıldığı takdirde son yıllarda yayınlanan T. 
pityocampa parazitoidlerinden bir kısmının T. wilkinsoni’ye ait olabileceği 
gözden kaçırılmamalıdır. Bu durum göz önüne alınarak Hatay ve çevresindeki 
türün T. wilkinsoni olması nedeniyle bu türe has yumurta parazitoidleri ve 
bunların doğal etkinlikleri belirlenmeye çalışılmıştır.  
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Materyal ve Metot 
Çalışmalara 1999 yılında  başlanmış, T. wilkinsoni’nin Hatay ve 

çevresinde bulunduğu yerlerden Eylül-Şubat ayları arasındaki dönemde 1999-
2001 yıllarında yumurta paketleri toplanmıştır. 1999’da toplanan yumurtalar 
laboratuarda (%60-70 nisbi nem ve 25-30ºC  sıcaklıkta) kültüre alınmıştır. 
Bunlardan parazitoid çıkışları gözlenmiştir. Parazitleme oranları her yumurta 
paketindeki ortalama 175 yumurta üzerinden hesaplanmıştır. 2000 yılı Mayıs 
ayından itibaren sayımlara başlanmış ve son sayımlar Eylül-Ekim aylarında 
parazitoit çıkışları tamamlandıktan sonra yapılmıştır.  

2000 yılında toplanan yumurtalardan her yöreden ayrı olmak üzere 10’ar 
yumurta paketi cam tüplere konularak ağızları pamuk  ile kapatılmış, diğerleri 
ise plastik torbalara konularak yine aynı şartlarda muhafaza edilmişlerdir. Her 
tüpteki yumurta paketleri Mayıs ayında üzerlerindeki pullar bir fırça yardımıyla 
temizlendikten sonra yumurtalar, çıkan parazitoidler, tırtıllar ve açılmamış 
yumurtalar belirlenmiştir. Sayımlar yapıldıktan sonra tırtıllar ve parazitoid’ler 
tüplerden alınmış ve yumurta paketleri yeniden tüplere konulmuştur. Tüplerin 
ağızları pamukla kapatıldıktan sonra gruplar halinde plastik torbalara konup  
muhafaza edilmişlerdir. Aynı yumurta paketlerinde Eylül- Ekim aylarında çıkan 
parazitoitler de sayılmıştır. Toplam parazitlenme yüzdeleri son sayımlarla 
Mayıs sayımları toplanarak bulunmuştur.  

5 Kasım 2000 tarihinde Antakya-Merkez’e bağlı Fırnız yöresinde 15 
yaşında Pinus brutia’dan oluşan 10 hektarlık parsellerde ilaçlama denemesi 
yapılmış; bu uygulamaların tırtıllara, parazitlenme durumuna ve çamların 
gelişmelerine olan etkileri gözlenmiştir. Bu çalışmada Bacillus thuringiensis 
var. kurstaki (Bt) (MVP,10000 IU/mg ), 200 ml/100 litre su; diflubenzuron 
25WP, 20 g/100 litre su dozunda ve kontrol olmak üzere 3 parsel seçilmiş, 
uygulamalar 3,5 ton depo hacimli orman yangın söndürme aracı ile tırtıllar 1-2. 
dönemde iken yapılmıştır. Uygulamadan 1 ay sonra  her parselde tesadüfen 
seçilen 10’ar ağaçta tırtıl sayımları yapılmış ve yumurta paketleri toplanmıştır. 
Yumurta paketlerinden 10’ar adet seçilerek cam tüplere konulmuş ve parazitoit 
çıkışları için laboratuarda muhafaza edilmiştir. 2002 yılında aynı parsellerde 
çam ağaçlarındaki yıllık sürgün boyları ölçülerek yapılan işlemlerin ve tırtıl 
beslenmesinin ağaçların büyümesine etkileri belirlenmiştir. Çıkan parazitoid’ler 
2002 yılında daha önce belirtildiği şekilde her yumurta paketinde ayrı ayrı 
sayılarak parazitlenme yüzdeleri bulunmuştur. 

Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre parazitoid türlerin döl verme 
durumları, çıkan erginlerin konukçu bulmaları ve buna göre biyolojik mücadele 
olanaklarının ortaya konması ve hangi hususlar entegre edildiğinde mücadelede 
başarıya ulaşılabileceği belirlenmeye çalışılmıştır.  
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Araştırma Sonuçları ve Tartışma 
1999-2000 yılları arasında Çam kese tırtılının epidemi yaptığı alanlarda 

Kilis (Polateli)’ten 31 ve Antakya (Fırnız)’dan ise 68 yumurta paketi 
toplanmıştır. Bunlarda Kilis’ten toplanan örneklerde 77 adet Ooencyrtus  
pityocampae (Mercet), 12 adet Baryscapus servadeii (Dom.) ve 2 adet 
Anastatus  bifasciatus (Fonsc.); Antakya’dan ise 388 adet O. pityocampae ve 
95 adet  B. servadeii ergini elde edilmiştir.  

Çalışmalar sırasında Antakya ve çevresinde  2000 yılı Kasım ayında tırtıl 
çıkışları tamamlandıktan sonra toplanarak kültüre alınan yumurta paketlerindeki 
ortalama yumurta sayıları Fırnız’da 153.10 ± 10,40 (96-203); Hassa (Yolluklar 
köyü)’da 181.0±11,59 (115-228) ve Kırıkhan (Saylak köyü)’da 155.4±15,39 
(101-223) olmuştur (Çizelge 1).  
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Bu yumurta paketlerinden ortalama olarak Antakya’da %35,46±6.46 
(10.41-80.00); Hassa’da %40,62±6.41 (16.05-74.85) ve Kırıkhan’da  
%22,80±4.48 (2.97-44.76) oranında tırtıl çıkmıştır. Kültüre alınan bütün 
örneklerden Mayıs ayında sadece O. pityocampae dişilerinin çıktığı 
belirlenmiştir. Bu çıkışların ortalama olarak Antakya’da %16,35±3.47 (0.65-
37.03), Hassa’da %14,95±3.50 (2.47-30.86) ve Kırıkhan’da %14,31±3.66 (4.20-
39.13) olduğu bulunmuştur. Eylül ayında çıkışlar tamamlandıktan sonra yapılan 
incelemelerde yumurtalardan O. pityocampae ve B. servadeii dişilerinin çıktığı 
tespit edilmiştir. O. pityocampae’nin toplam parazitlenme oranı ortalama olarak 
Antakya’da %42.24±3,52 (13.88-53.67); Hassa’da %42,24±4,69 (18.12-64.77); 
Kırıkhan’da % 36,69±6,09 (6.72-64.55); B. servadeii’nin ise Antakya’da % 
1,08±0.42 (0.00-3.84); Hassa’da %0,78 ±0.35 (0.00-2.97) ve Kırıkhan’da 
%8,92±3.24 (0.93-29.41) olarak tespit edilmiştir. Ayrıca Hassa’da bir yumurta 
paketinden 2 adet A. bifasciatus erkeği elde edilmiştir (%1,23). Açılmamış 
yumurtaların toplam yumurtaya oranları Antakya’da %23,18±3.69 (6,11-36,53); 
Hassa’da  %16,49±2.60 (3,51-28,17) ve Kırıkhan’da %31,49±2.38 (18,09-
43,56) olmuştur. Bu sonuçlara göre esas olarak en önemli parazitoid’in            
O. pityocampae olduğu, B. servadeii‘nin ise çok fazla etkili olabilecek düzeye 
çıkmadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar Halperin (1990) ve Kitt ve Schimidt 
(1993)’in İsrail’deki bulgularıyla uyum halindedir. Ancak Avcı ve Uğurlu 
(2002)’nun İsparta’da tespit ettikleri ve T. pityocampa parazitoidleri olarak 
belirttikleri B. servadeii’nin daha yüksek oranda parazitlenme oluşturma 
durumuna uymamaktadır. Nitekim Antakya çevresinde B. servadeii’nin 
özellikle Kırıkhan’da daha yüksek oranda parazitleme oluşturduğu tespit 
edilmiştir. Çalışmada elde edilen parazitoid türlerinin diğer bir konukçusu olan 
T.pityocampa yumurtalarındaki parazitleme oranları İtalya (Tiberi, 1990) ve 
Bulgaristan’da (Tsankov vd. 1996) O. pityocampae lehine; Yunanistan (Bellin 
vd. 1990), Fas (Schmidt vd. 1997) ve İtalya’da (Battisti 1989) ise B. servadeii 
lehine olduğu bildirilmiştir. Buna çeşitli ekolojik şartların etkili olabileceği 
düşünülmektedir. 

Çalışmanın yürütüldüğü alanlarda 30 yumurta paketinde toplam 4895 
yumurta sayılmıştır. Yörelere göre toplam parazitleme ve açılmamış yumurta 
oranları Çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelge 2’de görüldüğü gibi toplam parazitleme oranı ortalama %44,70, 
açılmamış yumurta oranı ise %23,05 olarak ortaya çıkmıştır. Buna göre 
ortalama %67,12’lik bir yumurta ölümü söz konusu olmuştur. Bu oranlar bu 
zararlı ile doğal mücadele açısından küçümsenmeyecek değerler olmakla 
birlikte, T. wilkinsoni’nin yüksek üreme gücü dikkate alındığında biyolojik 
mücadelenin değişik yöntemlerle desteklenmesinin gerekliliği görülmektedir. 
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Çizelge 2. Antakya ve çevresinde 2000-2001 yıllarında Traumatocampa wilkinsoni 
Tams yumurtalarında ortalama parazitlenme ve ölüm oranları (%) 

 
Yöre 

Toplam 
yumurta say. 

Açılmamış 
yumurta  

Çıkan  
tırtıl 

Parazitlenme  Toplam 
ölüm 

Antakya (Fırnız) 1531 21,28 35.46 43,52 64,7 
Kırıkhan(Saylak) 1554 31,49 22.80 45,67 77,16 
Hassa(Yolluklar) 1810 16,49 40.63 43,02 59,51 
Ort./Toplam 4895 23,05 32.96 44,70 67,12 

Bu amaçla parazitoidlerin etkisini desteklemek için belirli sahalara Bt ve 
diflubenzuron içeren pestisitler uygulanmıştır. Bunların tırtıllara etkileri 
ortalama %98-99 olarak belirlenmiştir. Şahit parsellerde ise bütün tırtılların 
canlı olduğu tespit edilmiştir. Denemelerin yapıldığı parsellerden toplanan 
yumurta paketlerindeki parazitleme oranları Çizelge 3’te görülmektedir.  
Çizelge 3. Antakya (Fırnız)’da Traumatocampa wilkinsoni Tams’ın 2000 yılı Kasım 

ayında çeşitli pestisit uygulanan parsellerdeki parazitlenme oranları (%) ve 
ağaçlardaki ortalama sürgün uzunlukları (cm)* 

 Ort.  Parazitoidler ve etkileri                     Ort.Sürgün boyu 
Pestisitler Yum. 

Sayısı 
Tırtıl çıkışı   

(%) 
O. pit B. ser Toplam Açılmamış 

yum.( %) 
Yan Tepe 

Bt 190,0 51,86 28,50 1,66 30,16 a 17,95 14,42 a 26,0 a 
Diflubenzuron 193,2 43,64 28,71 2,59 31,30 a 24,94 7,62 b 12,0 b 
Şahit 153,0 35,46 42,44 1,08 43,52 a 21,18 6,81 b 5,25 c 

* Ayrı harf alan ortalamalar arasındaki fark, Duncan (P=0.05) testine göre önemlidir. 
Çizelge 3 incelendiğinde pestisit uygulanan parsellerde parazitoidlerin çıkış 

oranlarının şahide göre daha düşük olduğu görülmektedir.Ancak bu fark 
istatistiki anlamda önemli çıkmamıştır  

5 Kasım 2000 tarihinde ilaçlanan parsellerde 6 Şubat 2001 tarihinde 
yapılan sürgün ölçümlerinde elde edilen sonuçlar da Çizelge 3’te yer 
almaktadır.Yapılan istatistiki analizlerde ortalamalar arasındaki farklar P=0.05 
ihtimal sınırına göre önemli çıkmıştır.Buna göre Bt uygulanan parsellerde 
tırtılların küçük dönemde iken hastalanarak beslenmemeleri nedeniyle yan ve 
tepe sürgünleri diğer uygulamalara göre en uzun olmuş, bunu diflubenzuron 
uygulanan parseller izlemiştir. Şahitlerde yan sürgünlerde Bt’ye göre yaklaşık 
olarak %50 oranında bir azalma olmuş, tepe sürgünlerde ise bu oran %80’i 
bulmuştur. Söz konusu parazitoidlerin doğada zararlıyı kontrol etmede yetersiz 
kaldığı görülmektedir. Bunun nedenleri; a) O. pityocampae’nın Mayıs ayında 
başka konukçu bulamaması veya bulduğu alternatif konukçuların yetersiz 
olması ve buna bağlı olarak T. wilkinsoni erginlerinin yumurta bırakma 
döneminde yüksek populasyonlara erişememesi, b) O. pityocampae’nın düşük 
sıcaklıklarda diyapoza girmesine karşılık (Halperin1990), T. wilkinsoni’nin 
serin koşullarda gelişmesini daha iyi bir şekilde sürdürmesi olabilir.  

Traumatocampa wilkinsoni’nin diğer bir özel parazitoiti olan B. 
servadeii’nin uçuş zamanının, konukçusunun yumurta bırakma zamanı ile 
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uyuştuğu Kitt ve Schmidt (1993) tarafından bildirilmiştir. Ancak bu çalışmada 
Antakya ve çevresinde B. servadeii’nin parazitleme oranları düşük seviyelerde 
kalmıştır. Bu durum ekolojik şartların farklılığından kaynaklanabilir.  

Sonuç olarak T. wilkinsoni yumurta parazitoidlerinin doğada etkinliğinin 
arttırılması için alternatif konukçularının, söz konusu zararlının bulunduğu 
ekosisteme yerleştirilmesi ve zararlının epidemi yaptığı yıllarda populasyonun 
düşürülmesi amacıyla parazitoitlere toksik etki yapmayan seçici pestisitlerin 
uygulanmasının yararlı olabileceği düşünülmektedir.  

Teşekkür 
Çalışma sırasındaki her türlü yardımı esirgemeyen Kahramanmaraş Orman 

Başmüdürü Adnan Yurtcan ile Antakya Orman İşletme Müdür V. Bilal Doğan’a 
teşekkür ederiz.  
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Sıcaklığın Scolothrips longicornis Priesner (Thysanoptera: 
Thripidae)’ in biyolojisi üzerine etkileri* 

 

Nazan DOGAN BİLGEN1      Hüseyin GÖÇMEN1 

 
Özet 

Bu çalışmada kırmızı örümceklerin önemli bir doğal düşmanı olan Scolothrips 
longicornis Priesner’in bazı biyolojik özellikleri üzerine sıcaklığın etkileri 
araştırılmıştır. Av olarak Tetranychus cinnabarinus Boisd. yumurtaları kullanılmış, 
çalışma 15 saat gün uzunluğunda ve 15, 25 ve 30 °C sıcaklıklarda yürütülmüştür. 
Çalişmada S. longicornis’ in, yumurta açılma süresi, larva ve pupa gelişme süresi, 
ömür ve çogalma gücü araştırılmıştır. 

Çalışma sonucu 15, 25 ve 30 °C sıcaklıklarda, yumurta açılma süreleri sırasıyla 
15.8, 6.2 ve 5.3 gün, larva ve pupaların toplam gelişme süreleri ise sırasıyla 19.8, 8.0, 
ve 5.0, gün olarak saptanmıştır. Sıcaklığın  gelişme süreleri üzerine etkisi önemli 
olmuştur. Aynı sıcaklıklarda ömür dişi ve erkeklerde sırasıyla, 62.3, 53.3; 41.3, 33.3 ve 
17.3, 14,5 gün olarak bulunmuştur. Ömür uzunluğu hem sıcaklıga hem de cinsiyetlere 
bağlı olarak önemli bulunmuştur. Sıcaklığın çoğalma gücü üzerine olan etkisi de 
önemli bulunmuş ve 25 ve 30 °C ‘ de yürütülen çalışmada sırasıyla 33.5 ve 17.3 
yumurta/dişi olarak saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Scolothrips longicornis, sıcaklık, biyoloji. 

Summary 

The effects of temperature on biology of Scolothrips longicornis Priesner 
(Thysanoptera:Thripidae) 

 The effects of temperature on incubation period, the developmental times of the 
larval and pupal stages, longevity and oviposition of Scolothrips longicornis Priesner 
have been investigated at 15°C, 20 °C and 30 °C temperatures with 15 hours daylength. 

 Incubation times of S. longicornis eggs were 15.8, 6.2 and 5.3 days and the 
developmental times of the larval and pupal stages were 19.6, 8.0 and 5.0 days at 15°C, 
20 °C and 30 °C, respectively. Longevity of adult female and male of S. longicornis 
62.3, 53.3; 41.3, 33.3 and 17.3, 14.5 days at 15°C, 20 °C and 30 °C, respectively. S. 
longicornis females laid a mean total of 33 and 17 eggs at 25 °C and 30 °C, 
respectively. 

Keywords: Scolothrips longicornis, temperature, biology 

                                                 
* Bu çalışma Yüksek Lisans tezinin bir kısmıdır 
1 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakultesi, Antalya. gocmen@agric.akdeniz.edu.tr 
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Giriş 
 Kırmızı örümcekler bitkisel üretimde ekonomik kayıplara neden olan 
önemli zararlıların başında gelmektedir. Bu zararlılara karşı da kimyasal 
mücadele önemli bir yer tutmaktadır. Kimyasal mücadelenin istenmeyen bir 
çok yan etkisi ise artık herkes tarafından bilinmektedir.  

 Kırmızı örümcek mücadelesinde diğer zararlıların mücadelesinde olduğu 
gibi biyolojik mücadele önemli bir yere sahiptir. Kırmızı örümceklerin 
biyolojik mücadelesinde predatörler önemli bir yere sahiptir (Hagen vd. 1982). 
Predatör türler  içerisinde de ülkemizin hem sahil hem de iç kesimlerinde kültür 
alanlarında yaygın olarak bulunan ve yerli bir doğal düşman olan Scolothrips 
longicornis dikkati çekmektedir (Tunç, 1990). 

 Biyolojik mücadelede kullanılacak tür ile ilgili çok yönlü bilgilere ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bazı araştırıcılar S. longicornis ile ilgili çeşitli araştırmalar 
yapmalarına ragmen (Gerlach ve Şengonca, 1986; Gerlach ve Şengonca, 1987; 
Göçmen 1992; Göçmen 1994; Göçmen ve Bilgen, 1998) yine de konu ile ilgili 
çeşitli araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmada önemli bir 
ekolojik etken olan sıcaklığın S. longicornis’in bazı biyolojik özellikleri 
üzerine etkisi araştırılmiştir. 

 Materyal ve Metot  

 Çalışmada kullanılan S. longicornis Antalya’da pamuk tarlalarından 
toplanmış ve besin olarak yine aynı ortamlardan toplanan Tetranychus 
cinnabarinus Boisd. yumurtaları kullanılmıştır. Her iki türün kültürü klima 
odasında 25±1°C sıcaklık, %50±10 oransal nem ve 16 saat gün uzunluğunda 
pamuk, börülce ve yerfıstığı üzerinde muhafaza edilmiştir. 

 S. longicornis’ in, yumurta açılma süresi, larva ve pupa gelişme süresi, 
ömür ve çogalma gücü 4 tekerrürlü olarak Göçmen, 1994’ün bildirdiği metotla 
15, 25 ve 30 °C sıcaklıklarda araştırılmıştır. Çalışmada üzerinde kırmızı 
örümcek yumurtaları bulunan 2.5 cm çapındaki pamuk yaprak diskleri 
kullanılmıştır. Sadece 15 °C sıcaklıkta, yumurta açılma süresini belirlemek 
amacıyla yerfıstığı yaprak diski kullanılmıştır.. 

 

 Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 Cetvel 1 S. longicornis’ in 15, 25 ve 30°C sıcaklıklarda yumurta açılma 
sürelerini vermektedir.  

Cetvel 1’de görüldügü gibi, yumurta açılma süresi 15 °C sıcaklıkta 
ortalama 15.83 gün, 25°C sıcaklıkta 6.16 gün ve 30 °C sıcaklıkta ise 5.33 gün 
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sürmüştür. Görüldügü gibi   sıcaklık ile süre arasında neğatif bir ilişki çıkmıştır. 
Ama bu fark 25 ile 30 °C arasında istatistiki olarak önemli çıkmamıştır. 
Şengonca ve Gerlach (1986) yaptıkları çalışmada yumurta açılma süresinin 15 
°C’de 12.3, 25 °C’de 6.3 ve 35°C sıcaklıkta ise 3.8 gün sürdüğünü 
bildirmektedirler. 15 °C sıcaklıktaki farklılık muhtemelen deneme 
koşullarındaki (nem, ışık şiddeti, konukçu bitki gibi) farklılıklardan meydana 
gelmiştir.  

Cetvel 2 S. longicornis’ in 15, 25 ve 30°C sıcaklıklarda larva ve pupa 
gelişme  sürelerini vermektedir.  

Cetvel 1. Scolothrips longicornis’in üç farklı sıcaklıkta yumurta açılma süreleri* 
Sıcaklık(°C) Yumurta açılma süresi(Gün) 

15 15.83±0.75 a 
25     6.16±0.40   b 
30     5.33±0.51   b 

*Aynı sutun içerisinde ayrı harf alan ortalamalar arasındaki fark Duncan 
(0.05) testine göre önemli bulunmuştur 

Cetvel 2. Scolothrips longicornis’in üç farklı sıcaklıkta larva ve pupa gelişme 
süreleri* 

Sıcaklık(°C) Larva ve pupa gelişme süresi(Gün) 
15 19.75±0.50 a 
25     8.00±0.00   b 
30       5.00±0.00    c 

*Aynı sutun içerisinde ayrı harf alan ortalamalar arasındaki fark Duncan (0.05) 
testine göre önemli bulunmuştur 

Cetvel 2 incelendiğinde görüldügü gibi S. longicornis’ in larva ve pupa 
gelişme süreleri 15 °C sıcaklıkta 19.75 gün, 25 °C sıcaklıkta 8.00 gün ve 30 °C 
sıcaklıkta 5.00 gün olarak bulunmuştur. Yapılan istatistiki analizde de tüm 
sıcaklıklardaki  farklılık istatistiki olarak farklı bulunmuştur. Şengonca ve 
Gerlach (1986) yaptıkları çalışmada 15, 25 ve 35 °C  sıcaklıklarda gelişme 
sürelerini sırasıyla 14, 6.8 ve 4 gün olarak bildirmektedirler. Ayrıca çalışmada 
2. larva dönemi en uzun, prepupa dönemi ise en kısa süren biyolojik evreler 
olarak saptanmıştır.. 

Cetvel 3 farklı sıcaklıklarda S. longicornis dişi ve erkeklerinin ömür 
uzunlugunu göstermektedir. Görüldüğü gibi S. longicornis dişileri 15°C 
sıcaklıkta ortalama 62.25, erkekleri 53.25 gün ; 25 °C sıcaklıkta dişileri 41.25, 
erkekleri 33.25 gün ve 30 °C sıcaklıkta ise dişileri ortalama 17.25, erkekleri 
14.50 gün yaşamışlardır. Sıcaklıkların ömüre olan etkisi önemli bulundugu 
gibi, sıcaklığın cinsiyetler arasındaki etkisi de 30 °C dışında önemli 
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bulunmuştır. Görüldüğü gibi sıcaklık arttıkça ömür kısalmıştır ve dişi bireyler 
erkeklere göre daha uzun yaşamışlardır. Şengonca ve Gerlach (1986) da 
dişilerin daha uazun yaşadığını bildirmekler beraber, 15, 25 ve 35 °C sıcaklıkta 
dişilerin 71.9, 57.1 ve 10.2 gün olarak bildirmişlerdir. Ömür süresi yönünden 
bizim bulgularımız farklılık göstermiştir. 

Cetvel 3. Scolothrips longicornis’in üç farklı sıcaklıkta ömür uzunluğu * 
Sıcaklık(°C) Cinsiyet Ömür (Gün) 

Dişi 62.25±7.80 a 15 Erkek    53.25±0.50   b 
Dişi      41.25±3.10    c 25 Erkek       33.25±1.70     d 
Dişi        17.25±3.59       e 30 Erkek        14.50±0.57       e     

*Aynı sutun içerisinde ayrı harf alan ortalamalar arasındaki fark Duncan 
(0.05) testine göre önemli bulunmuştur 

S. longicornis’ in 25 ve 30°C’ deki çoğalma gücüne ait veriler 
Cetvel 4’de verilmiştir.  

Cetvel 4’de görüldüğü ğibi dişilerin ömrü boyunca bıraktığı 
yumurta adedi 25°C’de 33.50 adet/dişi ve 30°C’de 17.25 adet/dişi 
olmuştur. Artan sıcaklık dişinin ömrünü negatif etkilediği gibi bırakılan 
yumurta sayısı da artan sıcaklıktan olumsuz etkilenmiştir. Bırakılan 
yumurta sayısı açısından ortaya çıkan bu fark önemli bulunmuştur. 
Gerlach ve Şengonca (1986) yaptıkları çalışmada bırakılan yumurta 
sayısının sıcaklık arttıkça azaldığını bildirmekle beraber 15, 25 ve 35°C 
sıcaklıklarda S. longicornis’ in bıraktığı yumurta sayısını sırasıyla 259, 285 
ve165  adet dişi olarak bildirmişlerdir.  

Cetvel 4. Scolothrips longicornis’in iki farklı sıcaklıkta ömrü boyunca bıraktığı 
yumurta sayıları* 

Sıcaklık(°C) Yumurta sayısı (adet/dişi) 
25    33.50±1.70 a 
30      17.25±1.70   b 

*Aynı sutun içerisinde ayrı harf alan ortalamalar arasındaki fark Duncan 
(0.05) testine göre önemli bulunmuştur 

Genel olarak bizim bulgular diger çalışmalar ile karşılaştırıldığında 
özellikle çogalma gücü yönündan dikkate deger bir şekilde daha düşük oldugu 
görülmüştür. Burada metottaki farklılık ve dolayısıyla başta nem faktörü olmak 
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üzere diger ekolojik koşulların degişmesinin etkisi önemli olabilir. Bu 
nedenlerle sıcaklık yanında, nem ve ışık gibi diger ekolojik faktörlerin 
böceklerin biyolojik özellikleri üzerine etkisi gözardı edilmemeli ve yapılacak 
çalışmalarda bu konulara da mutlaka yer verilmelidir. Ayrıca potansiyel olarak 
iyi bir avci tür olarak gözüken S. longicornis’ in kitle üretimi ile ilgili projeler 
de hazırlanmalıdır  
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Derin dondurucuda depolanmış Ephestia kuehniella Zell. ( Lep.; Pyralidae) 
yumurtalarından elde edilen Trichogramma  cacoeciae March.   (Hym.; 

Trichogrammatidae)’ nin bazı biyolojik özellikleri 

Nihal ÖZDER1            Özgür SAĞLAM¹ 

Özet 

Bu çalışmada Trichogramma cacoeciae Marchal’ nin bazı biyolojik özellikleri 
Tekirdağ Ziraat Fakültesi’ nde araştırılmıştır. 

Derin dondurucuda -20 °C’ de değişik sürelerde depolanmış Ephestia kuehniella 
(Zeller) yumurtalarından elde edilen parazitoidlerin Ephestia kuehniella  yumurtaları 
üzerinde yaşama süreleri ve parazitledikleri yumurta sayıları 25 ± 1°C , 

% 60-70 nem ve 16: 8 aydınlık karanlık periyodunda kontrollü koşullarda 
araştırılmıştır. 

Araştırma  sonucuna göre, Ephestia kuehniella  yumurtalarının depolama 
süresinin elde edilen parazitoidler üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Bir hafta süre ile 
depolanmış yumurtalardan elde edilen parazitoidlerde ömür, ortalama 14.40 ± 5.27 gün 
ve parazitledikleri yumurta sayıları, ortalama 38.40 ± 14.64 olarak saptanmıştır. 
Depolama süresi 5 hafta olduğunda ise parazitoid ömrü ortalama 2.50 ± 2.12 gün, 
parazitledikleri yumurta sayıları ise 16.0 ± 15.02 olarak elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: T. cacoeciae, soğuk depolama, ömür, doğurganlık 

Summary 

Some biological properties of Trichogramma  cacoeciae March. (Hym.; 
Trichogrammatidae) reared on the eggs of Ephestia kuehniella (Zell.) (Lep.; 

Pyralidae) stored in deep-freeze 

In this study, some biological properties of Trichogramma cacoeciae Marchal 
were studied in agricultural Faculty of Tekirdağ. 

Parasitoids reared on Ephestia kuehniella (Zeller) eggs stored at different periods 
at -20°C in deep-freeze. Their living period and the number of parasititized eggs have 
been investigated on E. kuehniella under controlled conditions at 25±1°C, 60-70% 
humidity and 16: 8 lightness and darkness period. 

According to the research results, it has been determined that the storage period of 
E. kuehniella eggs has significant importance on the obtained parasitoids. It has been 
found out that parasitoids obtained from eggs stored one week have a living average of 
14.40±5.27 days and the number of parasitized eggs are approximately 38-40±14.64. 

                                                 
1 Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 59030 

Tekirdağ-Türkiye, nozder@tu.tzf.edu.tr, osaglam@tu.tzf.edu.tr  
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Howewer, it has been determined that the living average of parasitoids is 2.50±2.12 
days and the number of parasitized eggs in 16.0±15.02 with a 5 weeks-storage period.  

Key Words: T. cacoeciae, cold storage, longevity, fecundity 

Giriş 
Kültür bitkilerinde ekonomik kayıplara neden olan zararlılardan özellikle 

lepidoptera takımına ait olanların mücadelesinde, yumurta parazitoidlerinden 
Trichogramma’lar oldukça önemli yer almaktadır. Kitle üretimleri yapılan bu 
parazitoidlerin 30’a yakın zararlıya karşı salımları ile biyolojik mücadele 
programlarında yer aldıkları bilinmektedir (Stinner et al., 1974; Hassan, 1993, 
Li-Ying, 1994; Smith, 1996). 

Biyolojik mücadelenin başarısındaki en önemli faktörlerden birisi 
hedeflenen zararlıya, hedeflenen zamanda yeterli sayıda parazitoid salımlarının 
yapılabilmesidir. Bu amaçla kullanılacak yumurta parazitoidlerinin zaman 
zaman çok fazla sayıda üretilmesi gerekmektedir. Un güvesi yumurtalarında 
ekonomik ve kolay kitle üretimleri yapılabilen Trichogramma türlerinin (Bigler, 
1986; Bigler et al., 1987; Bulut ve Kılınçer, 1987) hedeflenen zamanda yeterli 
sayıda üretilebilmeleri için konukçu yumurtalarının depolanabilmesi üzerinde 
çeşitli çalışmalar yürütülmüştür (Kılınçer et al.,1990; Uzun, 1994; Jalalı and 
Singh, 1992; Greco and Stilinovic, 1998). 

Bu çalışma ile derin dondurucuda depolanmış Un güvesi yumurtalarından 
elde edilen Trichogramma cacoeciae’nin bazı biyolojik özellikleri 
belirlenmeye çalışılmıştır. 

Materyal ve Metot 
Çalışmanın ana materyalini 1999-2000 yıllarında Tekirdağ ili kiraz üretim 

alanlarından toplanan  Yaprakbüken yumurtalarından elde edilen 
Trichogramma cacoeciae Marchal ile laboratuvar konukçusu Ephestia 
kuehniella (Zeller) oluşturmuştur. 

Üretim çalışmaları 

Konukçu Un güvesi (Ephestia kuehniella Zell.) üretimi 

Bulut ve Kılınçer (1987)’den yararlanılarak yapılmıştır. İçinde buğday 
kırması, mısır kırması ve un bulunan plastik küvetlere un güvesi yumurtaları 
konularak üzeri tülbentle kapatılmıştır. Karanlık üretim 25±1°C, %60-70 
orantılı nem içeren yetiştirme odalarına alınan küvetler zaman zaman kontrol 
edilerek ergin çıkışları takip edilmiştir. Çıkan Un güvesi erginleri her gün 
toplanarak yüzeyleri naylon tül ile kaplı yumurtlatma kaplarına geçirilmişlerdir. 
Yumurtlatma kapları plastik küvetlere yerleştirilerek karanlık odaya alınmıştır. 
Yumurtlatma kaplarındaki yumurtalar günlük olarak fırçalanarak toplanmıştır. 
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Bir günlük un güvesi yumurtaları % 10’luk arap zamkı ile beyaz kağıtlara 
şeritler halinde 100 adet olarak yapıştırılmıştır.Yapıştırılan  yumurtalar 
kuruduktan sonra kağıt küçük şeritler halinde kesilmiştir. Şeritler halinde 
kesilen konukçu yumurtaları kuruduktan sonra tüplere yerleştirilmiş ve sonra -
20 °C de depolamaya alınmıştır.  

Derin dondurucuda  depolanan konukçu yumurtalarından parazitoid 
üretimi 

Derin dondurucuda depolanan yumurtalardan 1’er hafta ara ile 100’er adet 
yumurta alınarak tüplere geçirilmiştir. Daha sonra bu tüplere yeni ergin 10 
parazitoid geçirilmiştir. Parazitoidlerin beslenmesi için yumurta şeritlerinin yan 
tarafına ince damlalar halinde bal sürülmüştür. Tüplerin pamukla kapalı ağız 
kısımlarına parazitoidlerin gelişini engellemek için bu kısımlar fon kağıtları ile 
kapatılarak diğer kısımları ışığa gelecek şekilde yetiştirme odasında kültüre 
alınmıştır. Parazitoidler 24 saat sonra tüplerden uzaklaştırılmıştır. Parazitoid 
üretimi  25±1°C sıcaklık, % 60-70 nem ve 16 saat aydınlık: 8 saat karanlık 
aydınlanma koşullarına sahip  klima odasında gerçekleştirilmiştir. Günlük 
gözlemlerle yumurtaların kararmaları ve parazitoid çıkışları izlenmiştir. 

Derin dondurucuda -20 °C’ de değişik sürelerde depolanan un güvesi 
yumurtalarından gelişen parazitoitlerden her tüpe 1’er adet 0-24 saat yaşlı bir 
dişi parazitoid geçirilmiştir. Bu tüplere 24 saat ara ile 50 adet 1 yaşlı, beyaz 
kağıtlara yapıştırılmış un güvesi yumurtaları verilmiştir. Parazitoidlerin 
beslenmesi için birer damla bal sürülmüştür. Parazitoidler günlük olarak 
gözlenmiş, ölenler kaydedilmiştir. Bu işlemler parazitoidler ölünceye kadar 
devam etmiştir. Parazitlenen yumurtalardan parazitoid çıkışı sona erince 
sayımlar gerçekleştirilerek derin dondurucuda depolanan asalaklanmamış 
konukçu yumurtasından elde edilen dişi parazitoidlerin yaşam süreleri, 
yaşamları boyunca parazitledikleri yumurta sayıları ile günlük parazitledikleri 
yumurta sayıları, 25±1°C sıcaklık, % 60-70 nem ve 16 saat aydınlık: 8 saat 
karanlık aydınlanma koşullarına sahip  klima odasında  belirlenmiştir. 
Denemeler  10’ar tekerrürlü olarak yürütülmüştür.  

Araştırma Sonuçları ve Tartışmalar 
Yapılan çalışma sonucu, derin dondurucuda depolanan asalaklanmamış 

konukçu yumurtalarından elde edilen dişi bireylerin parazitledikleri yumurta 
sayılarına depolanma süreleri etkili bulunmuştur. Bir hafta süreyle derin 
dondurucuda depolanmış konukçu un güvesi yumurtalarından elde edilen 
parazitoidlerin parazitledikleri yumurta sayıları belirgin olarak farklı ve en fazla 
sayıda (38,40±16,64) elde edilmiştir (p<0,05).Üçüncü haftadan itibaren 
bireylerin parazitledikleri yumurta sayılarında belirgin bir düşüş görülmüştür 
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(Cetvel 1). 5 hafta süreyle depolanan konukçu yumurtalarının parazitledikleri 
yumurta sayılarında ise 16,00±15,02 olarak en düşük sayıda elde edilmişlerdir.  

Cetvel 1. Derin dondurucuda değişik sürelerde depolanan un güvesi yumurtalarından 
elde edilen dişi parazitoidlerin ortalama parazitledikleri yumurta sayıları ve yaşam 
uzunlukları  

Depolanma süresi 
(hafta) 

Parazitoid dişilerinin ortalama 
yaşam uzunluğu 

(gün) 

Parazitlenen ortalama 
yumurta sayısı 

(adet) 
1 14,40 ± 5,27 

(7-20) b 
38,40 ± 14,64 

(14-52) b 
2 13,60 ± 5,94 

(3-17) b 
36,20 ± 13,94 

(14,48) b 
3 9,20 ± 6,30 

(4-16) ab 
33,00 ± 6,94 
(23-40) ab 

4 7,20 ± 4,82 
(1-14) ab 

21,00 ± 14,16 
1-41) ab 

5 2,50 ± 2,12 
(1-4) a 

16,00 ± 15,02 
(1-32) a 

* Farklı harfler, istatistiki olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05) 

Değişik sürelerde depolanan konukçu yumurtalarından elde edilen dişi 
parazitoidlerin ömür uzunlukları da parazitledikleri yumurta sayıları gibi 
depolama süresinden belirgin olarak etkilenmiştir. 1 hafta süreyle depolanan 
konukçu yumurtalarında ömür, ortalama 14,40 ± 5,27 gün olarak elde 
edilmesine rağmen, 5 hafta süreyle depolanan yumurtalardan elde edilen 
bireylerde ömür 2,50 ± 2,12 gün olarak saptanmıştır (Cetvel 1,Şekil 1). 
Depolanmamış konukçu yumurtasından elde edilen parazitoid dişilerinin yaşam 
süreleri 15,125 ± 5,77 gün, parazitledikleri yumurta sayıları ise 54,44 ± 10,57 
adet olarak belirlenmiştir. 

Çalışmalarda derin dondurucuda depolanmış yumurtalardan elde edilen 
parazitoitlerin diğer parazitoidlere göre daha yavaş hareket ettikleri  
gözlenmiştir. Parazitoidlerin yaşam süresince günlere göre parazitledikleri 
yumurta sayıları incelendiğinde, ömürlerinin ilk gününde en fazla sayıda 
yumurtayı parazitledikleri saptanmıştır (Şekil 2). Çeşitli araştırıcılar da değişik 
Trichogramma türleriyle yaptıkları çalışmalarda  parazitoidlerin ömürlerini ilk 
gününde en fazla sayıda yumurtayı bıraktıklarını bildirmektedirler (Hohmann et 
all.,1988; Bai and Smith,1993; Bai et al.,1995). 
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Şekil 1. Değişik sürelerde derin dondurucuda depolanan E. kuehniella 

yumurtalarından elde edilen parazitoitlerin ortalama yaşama süreleri ve 
parazitledikleri yumurta sayıları.  
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Şekil 2. Değişik sürelerde depolanmış E. kuehniella yumurtalarından elde 

edilen dişi parazitoidlerin günlük parazitledikleri yumurta sayıları 
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Kılınçer et al. (1990), Uzun (1994), Greco and Stilinovic (1988), Jalalı and 
Singh (1992), Özpınar (1999) gibi çeşitli araştırıcılar asalaklanmış ve 
asalaklanmamış konukçu yumurtalarının depolanması üzerinde çalışmışlar ve 
depolama süresinin konukçu yumurtalarının parazitlenme oranları ile 
parazitoidlerin açılma oranları üzerinde etkili olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan 
araştırmalarda, depolanmış konukçu yumurtasında üretilen T. cacoeciae’nin 
parazitoid perfonması üzerinde herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Greco ve Stilinovic (1988) ise derin dondurucuda depolanmış Sitotroga 
cerealella Oliver yumurtalarında Trichogramma pretiosum Riley üretiminde 
başarısız olduklarını belirtmişlerdir.  

Doğanlar ve Yiğit (1999) derin dondurucuda -20 °C’de 1 ay süreyle 
depolanan Eurygaster integriceps Putt. yumurtalarında  % 88,6 oranında 
parazitlenme elde ettiklerini kaydetmişlerdir. 

Alba (1989), depolanmış Corcyra cephalonica Stainton yumurtalarında 
üretilen Trichogramma chilonis Ishii’nin parazitoit kalitesinin düştüğünü ve 
etkinin diğer döllere de geçtiğini belirtmektedir. 

Un güvesi yumurtalarını derin dondurucuda depolanmanın parazitoidlerin 
ömürlerinde ve parazitledikleri yumurta sayılarında düşmelere neden olduğu 
belirlenmiştir. Çalışmalar sonucunda Un güvesi yumurtalarının gerektiğinde 
derin dondurucuda 2 hafta süre ile depolanabileceği düşünülmektedir.  Bununla 
beraber   depolanan yumurtaların parazitlenme oranları, açılma oranları ile bu 
parazitoidlerin doğadaki performanslarının belirlenmesinin gerektiği 
düşünülmektedir. 

Teşekkür 
Bu çalışmada kullanılan parazitoidin teşhisini yapan Sayın Hocamız Prof. 

Dr. Neşet Kılınçer’ e teşekkür ederiz. 
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Role of parasitoid complex in control of Tortrix viridana (L.)  

(Lepidoptera, Tortricidae) 

 

Sheyda MAHARRAMOVA1 
 

Summary 

Investigations carried out in Lenkoran zone of Azerbaijan during 1994-2002 
resulted in revealing of 16 species of parasitoids parasitizing larval and pupal stage of 
Tortrix viridana (L.) (Lepidoptera, Tortricidae). From them the following ones 
parasitize host larvae: Ichneumonidae (1), Braconidae (6), Chalcidoidea (3) and 
Bethylidae (1). Pupae stage controlled by Ichneumonidae (2), Chalcidoidea (2), and 
Diptera (1). Dominant species from larval parasitoids are: Scambus annulatus (Kiss.) 
(Ichneumonidae) and Apanteles xantostigma (Hal.), Microdus rufipes (Nees) 
(Braconidae). Dominant ones among pupal parasitoids are: Itoplectis alternans (Grav.) 
(Ichneumonidae) and Brachimeria intermedia (Nees) (Chalcidoidea). Life history of 
above mentioned parasitoids is synchronous with that of host. 

Key Words: Tortrix viridana, Tortricidae, Control, Parasitoid, Dominant 

 

Özet 

Tortrix viridana (L.) (Lepidoptera, Tortricidae)’nın kontrolünde parazitoit 
kompleksinin rolü 

Azerbaycan’ın Lenkoran bölgesinde 1994-2002 yıllarında yapılan çalışmada 
Tortrix viridana (L.) (Lepidoptera, Tortricidae)’nın larva ve pupa dönemlerini 
parazitleyen 16 parazitoit türü belirlenmiştir. Bu türlerden larva dönemini parazitleyen 1 
Ichneumonidae, 6 Braconidae, 3 Chalcidoidea ve 1 Bethylidae; pupa dönemini 
parazitleyen 2 Ichneumonidae, 2 Chalcidoidea ve 1 Diptera türü saptanmıştır. Larva 
parazitoitlerinden baskın durumda olan türler Scambus annulatus (Kiss.) 
(Ichneumonidae), Apanteles xantostigma (Hal.) ve Microdus rufipes (Nees) 
(Braconidae); pupa parazitoitlerinden ise Itoplectis alternans (Grav.) (Ichneumonidae) 
ve Brachimeria intermedia (Nees) (Chalcidoidea)’dır. Belirtilen parazitoitlerin 
biyolojileri konukçularınınki ile tamamen uygunluk göstermektedir.  

Anahtar kelimeler: Tortrix viridana, Tortricidae, Kontrol, Parazitoit, Dominant 

 

                                           
1 Introduction of Useful Insects and Theoretical Bases of Biological Control NAS of 
Azerbaijan, 370073, pr.1128, kv.504, Baku, Azerbaijan, e-mail: sheyda@bakililar.az 
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Introduction 
Tortricidae occupies an important place among pests of fruit-wood plants. 

Tortricidae encompasses  about 5000 species in the world. From them 1200 
species are in the fauna of the former USSR, 300 in the fauna  of Transcaucasus 
and 200 species in the Azerbaijan fauna. The most dangerous pest of wood 
plants among Tortricidae is the Tortrix viridana L. There are literary data on 
biology, distribution, food connections and natural enemies of T. viridana 
(Zerova, et al., 1989; Vorontsov, 1984; Maharramova and Aliyev, 1997). 

Besides of Abdullayeva (1996)’s short notes the role of T. viridana as a 
pest in Azerbaijan has not studied till our researches. We have studied the 
biology, food connections, distribution and parasitoid complex of T. viridana in 
Azerbaijan (Maharramova and Safarov, 2001). We have recorded 16 species of 
natural enemies of pest. They control T. viridana in larva, pupa stages of 
development. Larval parasidoids are from the families below: Ichneumonidae 
(1), Braconidae (6), Chalcidoidea (3), Bethylidae (1); pupa parasitoids belong to 
Ichneumonidae (2), Chalcidoidea (2) and Tachinidae (1).  

Material and Method 

Research were carried out in Lenkoran zona of Azerbaijan within 1994-
2002.  

Studied area (Lenkoran) is the humid subtropical zone. It is characterized 
by plants of tertiary period such as Quercus castaneifolia C.A.Mey., Zelkova 
carpinifolia (pull.) C.Koch., Alnus barbata C.A.M., Populus hyrcana 
A.Grossh., etc. Reserve covers the territory from 22,4 m b.s.l to 2000 a.s.l. 
Totally 20 relict and endemic and 14 rare plant species are protected in reserve. 

Field studies were carried out both in reserve territory and other Hirkan 
type forests. 

Laboratory experiments were conducted at the Institute of Zoology, NAS 
of Azerbaijan. Pests and parasitoids  were collected in nature and breeded in the 
laboratory  according to Fasulaty (1971). 

Results and Discussion 

Damage 
T. viridana is the widely distributed dangerous pest of forest plants. There 

are some disagreeing with other literary information on host plants of T. 
viridana: Zerova et al. (1989) described T. viridana as narrow oligophagous 
species feeding on plants from genus Quercus only, while Vorontsov (1984), 
described  it as monophagous. According to Lozovoy (1963), T. viridana 
fellows in Georgia on georgian oak only. 
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But our  researches carried out in Lenkoran zone gives us every reason to 
say that T. viridana is a polyphagous species damaging to 10 following trees. 
There are 3 relict (Quercus castaneifolia C.A.Mey (Fagaceae), Parrotia persica 
(D.C.) C.A.Mey. (Hammamelidaceae), Zelkova carpinifolia (pall.) C.Koch. 
(Ulmaceae)) and 7 (Ulmus campestris  (Ulmaceae), Cydonia Mil., Mespilus  
Z., Crataegus L. (Rosaceae), Populus hyrcana A.Grossh. (Salicaceae), Alnus 
barbata C.A.M., Carpinus caucasica A.Grossh. (Betulaceae)) widely 
distributed plants  of Caucasus and Transcaucasus. 

Life Cycle 
T. viridana is the univoltine species. The pest hibernates  in egg stage. 

Larvae hatch in the second half of April. They begin feed on young foliage of 
host tree. The larva go through four larval stages. Larvae stage takes  17-26 
days. In the fourth stage the larva ceases feeding and goes to pupate into the 
dried foliage.  Larva stage may last till the end of April or beginning of May 
depending on host plant. The stage of pupa takes 8 to 10 days. Adults fly out in 
the second ten days of May, and flight can last till the end of June. Each female 
can lay about 60 eggs. Couple eggs are laid on young steams. The whole 
development of 1 generation takes about 2 months. 

Parasitoid  Complex of  T. viridana 
It was revealed as a result of studies on T. viridana  that there are 16 

natural enemies of pest controlling its number. They are representatives from 
Hymenoptera and Diptera (Table 1.). 

 

Table 1. Parasitoid complex of T. viridana 

Family Number of species 
    Hymenoptera 
1. Ichneumonidae 3 

2. Braconidae 6 
3. Chalcidoidea 5 
4. Bethylidae 1 
     Diptera 
1. Tachinidae 1 

Total 16 
 

As Table 1 shows majority of parasitoids are from Hymenoptera. 

Parasitoids of T. viridana are olygophagous and polyphagous species. 
Beginning from second half of summer parasitoids pass to ecologically close 
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species. Specialised parasitoids of T. viridana in Azerbaijan was not revealed. 
But according to literary data (Zerova, et al., 1989) Tetrasticis tortricis  is the 
specialized parasitoid of T. viridana. Parasitoids below were determined for T. 
viridana during our research: 

Hymenoptera 

Family: Ichneumonidae 
1. Scambus  annulatus Kiss, 1924 

It is a solitary endoparasitoid, parasiting some species of Lepidoptera, such 
as Choristoneura murinana Hb., Clepsis senecionana Hb., Selenodes lodiana 
(Tortricidae), and Curculionidae, Cynipidae, Tentheredinidae. But for T. 
viridana it is dominant species and prefer 2nd and 3rd instar larvae to parasite. It 
was recorded in studied zone firstly. 

2. Itoplectis maculator Fabricius, 1775 

A common parasitoid for T. viridana. It can parasitize various 
lepidopterian pupae. Solitary species, gives 2 generations. 

3. Itoplectis alternans Gravenhorst, 1829 

Wide polyphagous parasitoid controlling some species of Lepidoptera 
damaging to gardens, forests and fields. But being a secondary parasitoid it can 
damage to cocoons of Hymenoptera and puparia of Tachins. Solitary species. It 
is a dominant parasitoid to T. viridana parasitizing it in pupa stage. 

Family: Braconidae 
4. Bracon variegator Spinola, 1808 

Gregarous ectoparasitoid, parasitizing 2nd - 4th instar larvae of T. viridana. 
Besides of T. viridana it can be parasitoid of Tortricidae, Gelechiidae, 
Oeophoridae, Phycitidae, Coleophoridae, Gracillariidae, Yponomeutidae.  
Common species. For the first time is recorded in studied zone.  

5. Macrocentrus linearis Nees, 1812 

Gregarous endoparasitoid. About 25 larvae can develop in one host.  
Productivity amounts to an average 400 eggs (Zerova et al., 1989). Parasitizes 
2nd  instar larvae of T. viridana. It can parasitize one host for several times. 
Besides of T. viridana it control the number of other Tortricidae, such as 
Archips rosana L., A.xylosteana L., and Gelechiidae, Tetheidae, Pyraustidae, 
Yponomeutidae too. Common species. Has been recorded in the studied zone 
for the first time. 
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6. Microdus rufipes Nees, 1812 

One of the dominant parasitoids of the T. viridana, parasitizing 3rd –4th 
instar larvae of the pest. Solitary endoparasitoid. It can parasitize other species 
of Tortricidae, and Yponomeutidae, Oecophoridae, Gelechiidae, Phycitidae, 
Pieridae, too. Imago flies from May to September. This parasitoid was recorded 
in the studied area for the first time. Host-parasitoid relationships with T. 
viridana are new for Azerbaijan. 

7. Apanteles laevigatus  Ratzeburg, 1848 

Solitary endoparasitoid parasitizing first instar larvae of T. viridana. 
Besides of T. viridana it can parasitize other representatives of Tortricidae, and 
Gelechia sesteriella H.-S. (Gelechiidae), too. Has been recorded in the studied 
zone for the first time.  

8. Apanteles albipennis Nees 

Solitary species, larval endoparasitoid. Host ranges encompasses Aegeria 
tipuliformis Clerck, Cnephasia sedana Const. Rare parasitoid.  

9. Apanteles xanthostigma  Haliday, 1834 

One of the dominant parasitoids of the T. viridana parasitizing 2-3rd instar 
larvae of pest. Solitary endoparasitoid. Host ranges are very wide including 
Tortricidae, Yponomeutidae, Gracillariidae, Geometridae and etc. 

A. xanthostigma pupates in the white cocoon, near the host. Imago flies 
from May to September. New for territory. 

Family: Bethylidae 

10. Coniozus claripennis Forster, 1893 

Gregarous species. Widely distributed in the South territories. 
Ectoparasitoid of some Tortricidae, preffering 4th – 5th instar larvae. Larvae 
parasitized by C. claripennis do not pupate. New species to studied territory.  
Host-parasitoid relationships with T. viridana are new too. 

Family: Chalcidoidae 
11. Brachymeria intermedia Nees, 1834 

Endoparasitoid, parasitizing various Lepidoptera at pupa stage. Dominant 
parasitoid of T. viridana. Imago hatches from April to October. Gives 3 
generations. Host ranges include Tortricidae, Lymantriidae, Arctiidae, 
Papilionidae, Pieridae. Host-parasitoid relationships between B. intermedia and 
T. viridana noticed for the first time. 
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12. Monodontomerus aereus Walker, 1835 

Common species, widely distributed in the South territory of the republic. 
Gregarous endoparasitod of the pupa  stage of T. viridana. Gives 1 generation. 
New to studied zone. Host-parasitoid relationship with T. viridana  is given for 
the first time in Azerbaijan. 

13. Eulophus larvarum Linneaeus, 1758 

Gregarous ectoparasitoid. Parasitizes 3rd – 5th instar of larvae of T. 
viridana. Host ranges include Tortricidae, Pieridae, Geometridae, Lymantriidae, 
Noctuidae. Common species. Before oviposition paralizes its host. New to 
studied territory. Host-parasitoid relationships with T. viridana are new. 

14. Horismenus specularis Erdös  

Endoparasitoid. Other host are from the following families: Tischeriidae, 
Tineidae, Lithocolletidae, Tortricidae, Gelechiidae and Cecidomyiidae; 
Chloropidae (Diptera). New to studied zone, host-parasitoid relationships with 
T. viridana are given for the first time. 

15. Pediobius pyrgo Walker, 1839 

Gregarous species. Endoparasitoid of larvae and pupae of various species 
of Lepidoptera. Common species to T. viridana. According to Zerova et al. 
there are several generations of this  parasitoid in a year (Zerova et al., 1989). 
Host ranges are wide and include: Tortricidae, Lithocolletidae, Psychidae, 
Yponomeutidae, Plutellidae, and secondary parasitoid of some Braconidae, 
Tachinidae. New to studied zone. Relationships with T. viridana are new. 

Diptera 

Family: Tachinidae  
16. Cadurcia vanderwulpi Baranov, 1938 

Parasitized different larvae of Microlepidoptera. The species was described 
from Uttar Pradesh (India). Has relationships with T. viridana in the pupa stage. 
Solitary endoparasitoid. New to Azerbaijan. T. viridana is given as a host of 
this parasitoid for the first time.  

Host ranges of T. viridana 

Parasitoids of T. viridana are polyphagous and olygophagous. They also 
attack other hosts during development period. Host ranges of T. viridana were 
determined according to literary data (Table 2.). 
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Table 2. Host range of T. viridana 
Parasitized stage 

of T. viridana 
development 

Species  
of parasitoids 

Larva pupa 
Other hosts 

Hymenoptera 
Ichneumonidae 

 
 

  

Scambus  
annulatus Kiss 

+  Anthonomus pomorum L., Curculio glandium Marsh., C.nucum L. 
(Curcullionidae), Andricus lignicola Htg., (Cynipidae), Pontania sp., 
Euura sp., Nematus salicis L. (Tenthredimidae), Glyphipteryx 
haworthana Steph. (Glyphipterygidae), Lithocollectis klemannella 
F.(Gracillariidae), Eutromula pariana Cl. (Choreutidae), 
Choristoneura muriana Hb., Clepsis senecionana Hb., 
Laspeyresia stroilella L., Spilonota ocellana F. (Tortricidae), 
Epirrhoe pupillata Thunb. (Geometridae) 

Itoplectis 
maculator Fab. 

 + Archips rosana L., A.sorbiana Hb., A.crataegana Hb., 
A.xylosteana L., Aleimma loeflingiana L., Adoxophyes orana 
F.R., Choristoneura murinana Hb., Tortricodes tortricella Hb., 
Laspeyresia  pomonella L., Pandemis cerasana Hb., P.heparana 
Den.et Schiff. (Tortricidae), Yponomeuta malinellus Z., Y.padellus 
L., Y.cognatellus Hb., (Yponomeutidae), Ypsolophus coriacellus 
H.-S. (Plutellidae), Erannis aurantiaria Hb. (Geometridae), Porpe 
bjerkandrella Thunb. (Choreutidae) 

Itoplectis  
alternans Grav. 

 + Choreutis pariana Cl. (Choreutidae). Yponomeuta malinellus Z. 
Y.padellus L., Swammerdamia pyrella Vill. (Yponomeutidae), 
Archips rosana L., A.podana Scop., A.sorbiana Hb., Pandemis 
cerasana Hb., (Tortricidae), Coleophora anatipennela Hb. (Coleo-
phoridae), Abraxas grossulariata L. (Geometridae), Phytodietus, 
Diadegma (Ichneumonidae), Apanteles (Braconidae) 

Braconidae    
Bracon  
variegator  Spin. 

+  Archips rosana L., Laspeyresia strobiella L. (Tortricidae), 
Recurvaria nanella Hb. (Gelichiidae), Acrobasis obtusella Hb. 
(Phycitidae), Coleophora gryphipennella Bouche (Coleophoridae), 
Agonopterix ocellana F. (Oecophoridae), Ernobius abietis F. 
(Anobiidae) 

Macrocentrus  
linearis Nees 

+  Archips rosana L., A.xylosteana L., A.oporana L., A.crataegana 
Hb. (Tortricidae), Gelechiidae, Tetheidae, Pyraustidae, 
Yponomeutidae 

Microdus rufipes 
Nees  

+  Laspeyresia pomonella L. (Tortricidae), Yponomeuta malinellus Z. 
(Yponomeutidae), Agonopterix ocellana F. (Oecophoridae), 
Gelechia nigra Hw. (Gelechiidae), Acrobasis consociella Hb. 
(Phycitidae), Gonopteryx rhamni L. (Pieridae), Coleophora 
gryphipennella Bouche (Coleophoridae) 

Apanteles 
laevigatus Ratz. 

+  Croesia bergmanniana L., C.forskaleana L., Gypsonoma 
minutana Hb., Archips rosana L. (Tortricidae), Gelechia 
sestertiella H.-S. (Gelechiidae), Galleria mellonella L. (Galleriidae), 
Seperda populnea L. (Cerambycidae) 
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Apanteles  
albipennis  Nees 

+  Anacapsis disquei Nees, Gelechia tricorella Hw. (Gelechiidae), 
Aethes francillana F., Archips xylosteana L. (Tortricidae), Aegeria 
tipuliformis Cl. (Aegeriidae), Cemiostoma scitella Zell. 
(Cemiostomidae), Operophtera brumata L. (Geometridae), 
Anthonomus pomorum L. (Curculionidae) 

Apanteles  
xanthostigma  
                  Hal. 

+  Archips rosana L., Laspeyresia pomonella L., Gypsonoma munitana 
Hb. Heyda variegana Hb. (Tortricidae), Swammerdamia caesiella Hb., 
S.lutaria Hw. (Yponomeutidae) 

Bethylidae    
Goniozus 
claripennis Forst. 

+  Sparganothis pilleriana Den. et Schiff., Clysia ambiguella Hb. 
(Tortricidae) 

Chalcidoidae    
Brachimeria  
intermedia  
                Nees 

 + Lymantria dispar L. (Lymantriidae), Archips rosana L., 
Laspeyresia pomonella L., Sparganothis pilleriana Den. et Schiff. 
(Tortricidae), Hyphantria cunea (Arctiidae)  

Monodontomerus 
aereus  
             Walker 

  
+ 

Lymantria dispar L. (Lymantriidae), Archips rosana L. A.podana 
Scop., Spilonota ocellana F., Acleria latifasciana Haw., 
A.variegana Tr., Laspeyresia pomonella L. (Tortricidae) 

Eulophus  
larvarum L. 

 
+ 

 Archips rosanus L. (Tortricidae), Pieris brassicae L. (Pieridae), 
Operophtera brumata L. (Geometridae), Lymantria monacha L., 
Orgyia antiqua (Lymantriidae), Mamaestra brassicae L., 
M.oleracea L. (Noctuidae) 

Horismenus  
specularis Erdos 

 
+ 

 Tischeriidae, Tineidae, Lithocolletidae, Tortricidae, Gelechiidae 
(Lepidoptera), Cecidomylidae, Chloropidae, Otitidae (Diptera) 

Pediobius  
pyrgo Walker 

+  Fumaria cast Pall. (Psychidae), Lithocolletis corylifoliella Haw. 
(Lithocolletidae), Archips rosana L., Pandemis cerasana Hubn. 
(Tortricidae), Yponomeuta evenymellus L., Y.padellus L. 
(Yponomeutidae), Ypsolophus coriacellus H.-Sch. (Plutellidae), 
Lcoptera scitella Z. (Leucopteridae), Recurvaria leucatella Clerck 
(Gelechiidae), Aporia crataegi L. (Pieridae) 

Diptera  
Tachinidae 

   

Cadurcia vander-
wulpiBaranov 

  
+ 

Pyrausta machaeralis Walk. (Pyraustidae), Ethmia hilarella Walk., 
Dolichomeris edidantis Meyr. 

 

Synchronization in development of T. viridana and  

its effective parasitoids 
The number of T. viridana is controlled by 16 species of parasitoid. From 

them 11 are larval, 5 are pupal parasitoids. During our researches we  have not 
registrated parasitation of eggs. But according to Sorokina (1987) 
Trichogramma telengai is the parasitoid of T. viridana eggs. 

3 larval (A. xanthostigma, M. rufipes, S. annulatus) and 2 pupal (B. 
intermedia, I. alternans) parasitoids of T. viridana are the dominant ones in the 
parasitoid complex of pest. Development of above mentioned parasitoids is 
synchronous with  development of T. viridana. Synchronization between 
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development of pest and its parasitoids is the index of effectiveness of 
parasitoids in control of pest.  But synchronization is not the occurance of host  
and parasitoid in the nature at  the same time only.  If the parasitoid can find a 
suitable stage of host development for  realization of its eggs one can say that 
they develop synchronously. Results of researches on synchronity of T. 
viridana and its parasitoids are presented in figure. 

Development of pupa stage of host lasts from 15 April to 10 May. Three 
species of parastoids control 
host larvae during this  
period. A. xanthostigma 
parasites 2nd – 3rd instar 
larvae, S. annulatus  - 3rd 
instar and M. rufipes 3rd 
and 4th instar ones. As it is 
shown from above 
mentioned 3rd instar larvae 
are suitable for all three 
parasitoids. From them  S. 
annulatus is dominant. 
Thus, we can say that all 
instars of larva are 
controlled by parasitoids. 
We have not recorded the 
parasitoids of the 1st instar larvae of host, but according to Zerova et al. (1989) 
species of Ascogaster parasite the host eggs and complete development inside first 
instar larvae. 

Development of host pupa lasts from 11 May to 22 May. B. intermedia  
and I. alternans control it. Parasitoid attacks pupa in the first days of 
development, but I. alternans in the middle developmental period. Dominant 
species from them is B. intermedia. 

B. intermedia gives 3 generation in a year. First generation parasite T. 
viridana, second one Lymantria dispar in June and 3rd one Hyphantria cunea 
in August. 

Thus, obtained results show that there is a strong adaptive features between 
T. viridana and its parasitoids. Any time parasitoids meet suitable stage of host 
development to realisation of eggs. 
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Sebze seralarında yaprakbitlerine karşı uygun biyolojik savaş 
etmeninin kitle üretimi * 

Zeynep YOLDAŞ1     Mustafa GÜCÜK1      Dilek TURANLI1 

Nilgün MADANLAR1 

Özet 
Yaprakbitleri sera sebzelerinin önemli zararlıları içinde yer alır. Bu çalışmada, 

domates ve hıyar bitkilerinde zararlı yaprakbitlerine karşı kullanılabilecek uygun  
biyolojik savaş etmenleri olarak parazitoit Aphidius colemani Viereck (Hymenoptera, 
Braconidae), predatör Aphidoletes aphidimyza (Rondani) (Diptera, Cecidomyiidae) 
seçilmiş ve kitle üretimleri üzerinde durulmuştur.  

Tüm bitki ve böcek üretim çalışmaları ve denemeler 25+1 ºC sıcaklık ve % 60 - 70 
orantılı nem ile, 16 saat aydınlık, 8 saat karanlık fotoperiyodun olduğu kontrollü iklim 
odalarında gerçekleştirilmiştir. A. colemani’nin üretimi, pamuk bitkileri üzerinde 
yetiştirilmiş konukçusu Aphis gossypii Glover (Homoptera, Aphididae) üzerinde 
yapılmıştır. A. aphidimyza' nın üretiminde ise av olarak patates bitkileri üzerinde üretimi 
yapılan Macrosiphum euphorbiae (Thomas) (Homoptera, Aphididae) kullanılmıştır. 
Üretimin kaynağını hıyar bitkilerinden toplanan parazitoitli A. gossypii bireyleri ve 
mandarin bitkilerinden toplanan A. aphidimyza' nın larvaları oluşturmuştur. 

Anahtar Kelimeler: sera, yaprakbiti, Aphidius colemani, Aphidoletes 
aphidimyza,kitle üretimi 

Summary 
Mass rearing of effective biological control agents against aphids injurious to 

vegetables grown in greenhouses 
Aphids are considered as one of the important pests of vegetables grown in 

greenhouses. In this study the parasitoid Aphidius colemani Viereck (Hymenoptera, 
Braconidae) and the predator Aphidoletes aphidimyza (Rondani) (Diptera, 
Cecidomyiidae) were studied as  effective biological control agents against aphids 
injurious to tomato and cucumber plants and their mass rearing was investigated. 

Rearing of insects and plants were carried out under controlled conditions in 
climate rooms at 25 + 1 oC temperature, 60-70 % relative humidity and 16 hour light + 8 
hour dark. A. colemani was reared on its host Aphis gossypii Glover (Homoptera, 
Aphididae) which was breeded on cotton plants. A. aphidimyza was reproduced on its 
prey Macrosiphum euphorbiae (Thomas) (Homoptera, Aphididae) on potato plants.  

Parasited A. gossypii individuals which were collected on cucumber plants and the 
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larvae of A. aphidimyza which were found on mandarin trees were the source material 
of this study. 

Key Words: greenhouse, aphids, Aphidius colemani, Aphidoletes 
aphidimyza, mass rearing 

Giriş 

Seracılık ülkemiz için önemli bir tarımsal üretim koludur. Seralar 
taşıdıkları fiziksel koşullar nedeniyle, kimyasal savaş dışındaki diğer savaş 
yöntemlerinin ve biyolojik savaş çalışmalarının başarı ile uygulanabileceği  
ortamlardır. Birçok ülkede, seralarda zararlılar biyolojik savaş uygulamaları ile 
baskı altında tutulabilmektedir (Markkula and Tiittanen, 1980; Freuler, 1987; 
Lenteren and Woets, 1988; Maisonneuve, 1989; Albert, 1992; Lenteren vd. 
1992; Ravensberg, 1992;  Sunderland vd., 1992). 

Yaprakbitleri sera sebzelerinin başlıca zararlıları içinde yer alır. Bu 
çalışmada, Türkiye’ de sera sebzeleri içinde ekiliş alanı olarak birinci sırada yer 
alan domates ve ikinci sırada yer alan hıyar bitkilerinde zararlı yaprakbitleri 
üzerinde durulmuştur. İzmir'de sebze zararlılarına karşı yürütülen çalışmalarda, 
yaprakbiti türleri olarak domateste Macrosiphum euphorbiae (Thomas) ve 
Myzus persicae Sulzer, hıyarda Aphis gossypii Glover (Homoptera, Aphididae)' 
ye rastlanmıştır (Öncüer vd., 1994; Yoldaş vd., 1996; Yoldaş vd.., 1999a; 
Yoldaş vd. 1999b). Bir çok ülkede de aynı türlere rastlanmakta olup, 
yaprakbitlerinin biyolojik savaşında parazitoit Aphidius spp. (Hymenoptera, 
Braconidae), predatör Aphidoletes aphidimyza (Rondani) (Diptera, 
Cecidomyiidae) üzerinde durulmakta ve bu türlerin bazıları ticari firmalarca 
üretilerek satılmaktadır (Forsberg,1980; Rabasse, 1980; Rimpilainen, 1980; 
Bennison and Corless, 1992; Poehling, 1992; Ravensberg, 1992; Steenis, 
1993a; 1993b; 1995). Bu etmenler ülkemizde de daha önce saptanmış türlerdir 
(Öncüer, 1991). Aphidius spp. domates ve hıyar seralarında rastlanan A. 
gossypii, M. euphorbiae ve M. persicae' nin parazitoiti olarak yaşayabilmekte, 
predatör A. aphidimyza ise genel yaprakbiti predatörü olduğu için bu türlerle de 
beslenebilmektedir. Bu bilgiler ışığı altında ve yerli türlerle yapılacak 
çalışmaların daha başarılı olacağı düşüncesiyle, bu türlerin doğadan elde 
edilerek ümitvar olanlarının üretilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. 
Biyolojik savaş etmeni olarak parazitoit Aphidius colemani Viereck 
(Hymenoptera, Braconidae) ve predatör A. aphidimyza’ nın birlikte 
üretilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmış ve kitle üretimleri üzerinde 
durulmuştur.  
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Materyal ve Metot 

Çalışma 1995-1999 yılları arasında İzmir ilinde yürütülmüştür. Ana 
materyalini konukçu zararlılar olarak kabul edilen A. gossypii, M.euphorbiae 
ile bunların biyolojik savaş etmeni olarak araziden getirilerek üretilmeye 
çalışılan parazitoit Aphidius spp. ve A. colemani, predatör A. aphidimyza 
bireyleri oluşturmuştur.  

Biyolojik savaş etmenlerinin toplanması için İzmir ve çevresinde, A. 
gossypii, M. euphorbiae ve M. persicae' nin konukçuları olabilecek bitki türleri 
üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Yaprakbitleri ile bulaşık bitkilere 
rastlandığında, bu bitkilerden yararlı türler ve yaprakbitleri toplanarak 
laboratuvara getirilmiştir. Parazitoitlerin toplanması sırasında, özellikle 
Aphidiinae altfamilyası türlerinin genel özelliği olarak parazitlendikten sonra 
mumyalaşmış olan yaprakbitleri üzerinde durulmuştur. Dal ya da sürgün 
üzerinde laboratuvara getirilen örnekler, petri kapları içerisinde kültüre alınmış 
ve ergin çıkışı gözlenmiştir. Elde edilen erginler, konukçu olarak seçilen A. 
gossypii ile bulaşık pamuk ve M. euphorbiae ile bulaşık patates bitkilerinin 
konulduğu tahta kafeslere bırakılmıştır. A. gossypii ya da M. euphorbiae' yi 
parazitleyebilen parazitoitler periyodik olarak üretime alınmış ve teşhis için 
ergin elde edilmiştir. 

Predatör böcek olarak ise, A. aphidimyza' nın elde edilmesi amaçlanmıştır. 
A. aphidimyza' ya gezilen kültürler içerisinde özellikle mandarin ağaçlarında 
rastlanmıştır. Larvalarının bulunduğu sürgünler kesilerek, kavanozlara 
konulmuş, beslenmeleri için yaprakbiti eklenerek laboratuvara getirilmiştir. Bu 
larvalar getirildikleri sürgünler ile birlikte M. euphorbiae ile bulaşık patates 
bitkileri üzerine bırakılmıştır. Sürgünler üzerinde farklı predatör türlerin 
bulunmamasına dikkat edilmiş, olanlar uzaklaştırılmıştır. Uygun (1975)’ a 
dayanarak A. aphidimyza’ nın pupa olabilmesi için kafeslere torf konulmuştur. 
Pupa olmalarından sonra bitki parçaları temizlenmiştir. Eginlerin görülmesi ile 
birlikte kafeslere üretimin sürdürülebilmesi için, yumurta bırakacakları M. 
euphorbiae ile bulaşık patates bitkileri bırakılmıştır.   

Çalışmalar sırasında konukçu zararlı olarak domates ve hıyar bitkilerinde 
rastlanan yaprakbiti türleri olan A. gossypii ve M. euphorbiae’ nin üretimleri 
gerçekleştirilmiştir. Üretim çalışmaları 25+ 1°C sıcaklık, % 60+ 5 orantılı nem 
ve günde 16 saat aydınlık 8 saat karanlık periyodun bulunduğu iklim odalarında 
yapılmıştır. Çalışma boyunca değişik dönemde ve yeterli miktarda A. gossypii 
ve M. euphorbiae bireyleri elde bulunacak şekilde üretim yapılmıştır.   

A.gossypii üretiminde konukçu bitki olarak 12 cm çapında, 12 cm 
yüksekliğindeki plastik saksılarda, steril toprakta yetiştirilmiş pamuk 
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(Gossypium hirsutum) bitkileri kullanılmıştır. Bitkiler yaklaşık 10-15 cm 
boyunda ve 6-7 yapraklı iken, yaprakbiti ile bulaştırılmıştır.  

M. euphorbiae üretiminde ise 7cm çapında, 7cm yüksekliğindeki plastik 
saksılarda, steril toprakta yetiştirilmiş patates (Solanum tuberosum) bitkileri 
kullanılmıştır. Bitkiler yaklaşık 5-10 cm boyunda ve 5-6 yapraklı iken M. 
euphorbiae ile bulaştırılmıştır  

Çalışmada Aphidiinae altfamilyası türleri teşhis için Dr. Petr STARY 
(Istitute of Entomology, Academy of Sciences Branisovska 31, Ceske 
Budejovice, Czech Republic)'ye gönderilmiştir. 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma     

Uygun Biyolojik Savaş Etmenlerinin Saptanması 

Parazitoit seçiminde uygun Aphidius türünün saptanması için A. gossypii 
ve M. euphorbiae' yi laboratuvarda parazitleyebilen ve kafes içerisinde döl 
verebilen türler üzerinde durulmuştur. Bu türlerin teşhis sonuçları Cetvel 1'de 
verilmiştir.  

Cetvel 1. Üretim amacıyla seçilen parazitoit türler  
Parazitoit Konukçusu Konukçu Bitki 
Aphidius colemani Vier. Aphis gossypii Glov. Mandarin, Hıyar 
Aphidius matricariae Hal. Macrosiphum euphorbiae(Thom.) Domates 
Binodoxys angelica (Hal.) Aphis gossypii Glov. Mandarin 

Bu parazitoit türler içerisinde A. colemani 'nin üretimini yapmanın uygun 
olacağı kanısına varılmıştır. Steenis (1993 a), sera bitkilerinde zararlı önemli 
yaprakbitleri olarak kabul ettiği A. gossypii, M. euphorbiae ve M. persicae' ye 
parazitoit A. colemani, A. matricariae ve Lysiphlebus testaceipes Cress.(Hym., 
Aphidiidae)'in etkilerini incelediği çalışmasında, A. colemani 'nin A. gossypii 
ve M. persicae' yi benzer oranlarda parazitlediğini, A. matricariae' nin asıl 
olarak M. persicae' yi parazitlediğini, M. euphorbiae' nin ise hiçbir parazitoit 
tarafından parazitlenmediğini bildirmekte ve A. colemani' nin yaprakbitlerinin 
biyolojik savaşında kullanılabilecek en uygun parazitoit olduğunu 
eklemektedir. Rabasse (1980), benzer olarak patlıcan serasında yaptığı 
çalışmasında A. matricariae' nin zararlı yaprakbitleri içerisinde asıl olarak M. 
persicae üzerinde etkili olduğunu M. euphorbiae ve A. gossypii üzerinde etkili 
olamadığını bildirmektedir. Stary (1975) ise, A. colemani 'nin konukçuları 
arasında M. euphorbiae' yi de bildirmekte, ancak parazitoitin bazı ülkelerde 
belirli yaprakbiti türlerini parazitleyebildiğini eklemektedir. Bu çalışmada ise, 
laboratuvarda A. colemani bireylerinin M. euphorbiae' yi parazitleyemediği 
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görülmüştür.  

Öncüer vd., (1994); Yoldaş vd. (1996); (1999a;b), İzmir' de yapılan 
denemelerde, yaprakbitlerinin domates bitkisinde doğal olarak parazitlendiğini 
ve biyolojik savaş etmenlerinin salınacağı orana ulaşmadığını, hıyarda ise 
uygulama eşiğine ulaştığını belirtmektedirler. Bu bilgiler ışığında, 
yaprakbitlerinin seralarda domates bitkileri için önemli bir zararlı olmadığı, 
oysa hıyar bitkilerinde bulunan A. gossypii' nin önemli bir zararlı olduğu 
söylenebilir. Bu nedenle A. gossypii'ye karşı kullanılabilecek uygun biyolojik 
savaş etmeni ya da etmenlerinin seçilmesi yerinde olacaktır. Bennison (1992); 
Steenis (1993b); Steenis and El-Khawass (1995) gibi araştırıcılar da seralarda 
zararlı yaprakbitleri içinde en önemli türün A. gossypii olduğunu 
bildirmektedirler. Steenis (1995), Hollanda' da seralarda yaprakbitlerine karşı 
biyolojik savaşın yanısıra, gerektiğinde spesifik afisitler kullanıldığını, A. 
gossypii' nin spesifik insektisitlere dayanıklılık gösterdiğini, geniş spektrumlu 
insektisitlerin kullanılması durumunda, diğer zararlıların biyolojik savaş 
etmenlerine olumsuz etkilerinin olacağını belirtmektedir. Ayrıca biyolojik savaş 
etmenleri olarak kullanılan A. colemani ve A. aphidimyza' nın genelde 
yaprakbitlerini baskı altında tutmada başarılı olduğunu eklemektedir. 

Bu nedenler de gözönünde tutulduğunda, A. colemani' nin yanısıra A. 
aphidimyza' nın üretiminin yapılması uygun görülmüştür. Böylece A. 
aphidimyza gerektiğinde domates bitkisinde M. persicae ve M. euphorbiae' ye 
karşı kullanılacak, bunun yanısıra gerektiğinde hıyarda önemli bir zararlı olan 
A. gossypii' ye karşı da A. colemani' ye yardımcı olarak kullanılabilecektir.  

Biyolojik Savaş Etmenlerinin Üretim Çalışmaları 

Aphidoletes aphidimyza üretimi 

A. aphidimyza' nın üretimi 70x50x50 cm boyutlarında alt yüzü dışında 
diğer beş yüzü camla kaplı olan ve her yüzünde 15 cm çapında tülbentle kaplı 
havalandırma delikleri bulunan tahta kafeslerde gerçekleştirilmiştir. Kafesler 
içerisine 35x25x5 cm boyutlarında ve içerisinde 4-5 cm kalınlığında torf 
bulunan plastik iki tepsi yerleştirilmiştir. Bir tepsi A. aphidimyza' nın 
pupalarının bulunduğu torf dolu tepsi olup, erginlerin pupadan çıkması ile 
birlikte bu tepsiye M. euphorbiae ile bulaşık 10-15 cm boyunda patates 
bitkileri konulmuştur. Böylece erginlerin yumurta bırakması sağlanmıştır. 
Larvalar görüldükten sonra, eğer yaprakbiti miktarı yeterli değilse saksılar 
içerisine eklenmiştir. A. aphidimyza larvaları toprakta pupa olduktan sonra 
patates bitkileri dip kısmından kesilmiş, ancak saksı toprağı içerisinde 
bulunabilecek pupaların açılması için kafes içinde tutulmuşlardır.  Pupalardan 
ergin çıkışının başlaması ile birlikte diğer torf dolu tepsiye M. euphorbiae ile 
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bulaşık 10-15 cm boyunda patates bitkileri konulmuştur. Ergin çıkışı 
tamamlandıktan sonra ilk tepsideki saksılar kafesten çıkarılmıştır. Hergün 
tepsilere yeterli nemi sağlamak amacıyla el püverizatörü yardımı ile su 
sıkılmıştır. Böylece sürekli olarak A. aphidimyza üretimi sağlanmıştır. 

Serada salımda kullanmak üzere A. aphidimyza' nın pupalarını elde etmek 
amacıyla ise, 20 cm çapında 28 cm yüksekliğinde şeffaf plastik kavanozlar 
kullanılmıştır. Bu kavanozlara, içerisinde nemlendirilmiş torf bulunan 17 cm 
çapında 5 cm yüksekliğinde plastik tabaklar yerleştirilmiştir. Üretim 
kafeslerinden A. aphidimyza' nın olgun dönemde larvalarının bulunduğu 
patates sürgünleri kesilerek tabaklar içerisine konulmuştur. Larvalar torf 
içerisine girip pupa olduktan sonra, bitki parçaları kavanozdan 
uzaklaştırılmıştır. Böylece konulan larva sayısında A. aphidimyza pupasının 
bulunduğu torf elde edilmişt 

Aphidius colemani  üretimi 

A. colemani 'nin de üretiminde, A. aphidimyza' nın üretiminde 
yararlanılan tahta kafesler ve  20 cm çapında 28 cm yüksekliğinde, yan 
yüzlerinde 4 tane 10 cm çapında havalandırma delikleri bulunan saydam plastik 
kavanozlar kullanılmıştır. Konukçu yaprakbiti türü olan A. gossypii ile bulaşık 
pamuk bitkileri plastik bir tabak içerisinde kavanozlara konulmuş, daha sonra 
küçük bir ağız aspiratörü yardımı ile toplanan parazitoit erginleri bırakılmıştır. 
Kafesler içerisinde ise üretim 35x25x5 cm boyutlarında  plastik iki tepsiye 3'er 
ya da 4'er saksı A. gossypii ile bulaşık pamuk bitkilerinin ve 1'er saksı da 
parazitoitli mumyalaşmış yaprakbiti ile bulaşık pamuk bitkilerinin konulması 
ile gerçekleştirilmiştir. Gerek kafeslere, gerekse kavanozlara erginlerin 
beslenmesi için Kılınçer (1976)' den yararlanılarak hazırlanan bal + agar + 
şeker karışımı konulmuştur. Az yer kaplaması nedeniyle, kavonozlar içerisinde 
üretimin daha uygun olduğu görülmüştür. A. colemani 'nin yumurta 
bırakmasından bir hafta sonra parazitlenmiş yaprakbitleri mumya halini 
almaktadır. Böylece seraya salım çalışmalarında parazitoitin pupasını içeren bu 
mumya yaprakbitleri kullanılabilmektedir.  

Türkiye' de de en kısa zamanda seralarda kullanılacak biyolojik savaş 
etmenlerinin üretilmesi gerekmektedir. Bunun için birçok ülkede olduğu gibi 
ülkemizde de biyolojik savaş etmenlerinin ticari olarak üreten ve satan 
firmaların kurulması ya da var olanların işlev kazanması yerinde olacaktır. 
Böylece pestisitlerin yoğun olarak kullanıldığı seralarda uygulanan pestisit 
miktarı düşecektir. Dolayısıyla hammadde açısından dışa bağımlı olduğumuz 
pestisitler nedeniyle oluşacak döviz kaybı azalacaktır. Yoğun ilaçlamalar 
nedeniyle insan sağlığı açısından tehlikeli boyutlarda pestisit kalıntısı taşıyan 
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sera ürünlerinin de bu gibi olumsuzluklarının ortadan kalkması sağlanacaktır. 
Ayrıca biyolojik savaş etmenlerini üretip, pazarlayan firmalar, tarım sektöründe 
genç ziraat mühendisleri için yeni bir iş kolu yaratacaktır.     
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Erzurum koşullarında Cassida rubiginosa Mueller (Coleoptera, 
Chrysomelidae)’ nın biyolojisi ve Cirsium arvense (L.) Scop.’ nın biyolojik 

mücadelesinde kullanılma olanakları 
 

İrfan ASLAN1  Hikmet ÖZBEK1 

 

Özet 

Erzurum İli’nde 1998-2000 yılları arasında sürdürülen bu çalışmada, bölge için 
önemli bir yabancı ot türü olan Cirsium arvense (L.) Scop. üzerinde beslenen Cassida 
rubiginosa Mueller (Coleoptera, Chrysomelidae)’nın biyolojisi ve biyolojik mücadele 
ajanı olma potansiyeli araştırılmıştır. 

C.rubiginosa erginleri erken ilkbaharda bitkilerin rozet yaprak çıkarması ile 
birlikte kışlaktan çıkmakta ve henüz körpe olan konukçu bitki yaprakları ile oburca 
beslenmeye başlamaktadır. 7-9 gün içerisinde çiftleşen dişiler yumurtalarını, konukçu 
yaprağının alt ve üst yüzeylerine paketler halinde bırakmakta ve üzeri dişi tarafından 
kapatılmaktadır. 8-10 gün içerisinde açılan yumurtalardan çıkan larvalar, erginlerle 
beraber beslenmeye başlamaktadır. Konukçu bitki yapraklarının alt ve üst 
epidermisinde oburca beslenen ergin ve larvalar zamanla yaprakların delik deşik 
olmasına neden olmakta ve yapraklar kalburu andıracak şekilde görünmektedir. Zarar 
görmüş bitkilerin büyük çoğunluğu yaz başlarında kurumaya başlamaktadır. 
C.rubiginosa larvaları beş evre geçirdikten (27-33 gün) sonra çoğunlukla konukçu 
bitkinin yaprağının alt bazen de üst yüzeyinde pupa olmakta ve 5-7 gün sonra erginler 
çıkmaktadır. Yeni nesil erginleri de oburca beslenmelerini sürdürmekte, ekim 
başlarından itibaren torağa girerek kışlamakta ve yılda 1 döl vermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cassida rubiginosa Mueller, Biyoloji Cirsium arvense (L.) 
Scop., Biyolojik Mücadele. 

Summary 

Biology of Cassida rubiginosa Mueller (Coleoptera, Chrysomelidae) in 
Erzurum ecological conditions and possibilites of its use in the biological 

control of Cirsium arvense (L.) Scop. 

Cirsium arvense (L.) Scop. is very important weed on cultivated area in Erzurum 
province as well as whole Turkey. Cassida rubiginosa Mueller (Coleoptera, 
Chrysomelidae) feed on this plant. An investigation was conducted to find out the 
biology of Cassida rubiginosa and possibilities of biological control of Cirsium 
arvense by using C. rubiginosa in Erzurum province during the 1998-2000. 

Our observation showed that the adults emerged from over wintering at the early 
spring and feed on plants producing rosette leaves. After 7-9 days feeding stage adults 

                                                 
1 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 25240 Erzurum, 
Türkiye, e-mail: aslanir@hotmail.com 
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start to mate and place their eggs on the upper and lower surface of leaves as groups, 
which were covered by females. Larvae hacked from eggs within 8-10 days and feed on 
leaves with adults. Because of extensive feeding of adults and larvae on the upper and 
lower epidermis of leaves, it is cause seine-like appearance. Most of the damaged plants 
were dried at the beginning of summer season. C. rubiginosa larvae have five stages 
and become pupae on the lower surface of damaged leaves. Adults emerged from pupa 
within 5-7 days. New generation adults stand to feed on the plants until the beginning of 
October and enter the soil for over wintering. It gives only one generation per year. 

Key Words: Cassida rubiginosa Mueller, biology Cirsium arvense (L.) Scop., 
biological control. 

Giriş 
Yabancı otlar, kültür alanlarındaki değişik bitkilerde önemli derecede ürün 

kaybına neden olmaktadır. Yabancı otlarla mücadelede kullanılan kimyasallar, 
çevreye olumsuz etki yaptığı gibi, tarımdaki girdileri de çok yükseltmektedir. 
Nitekim, agrokimyasal pazarlarda insektisitler, %29 luk bir paya sahipken 
herbisitlerde bu oran %47 dir (Mc Fadyen, 1998). 

Yabancı otlara karşı kullanılan kimyasallar, doğal çevreyi ve insan 
sağlığını önemli derecede olumsuz yönde etkiledikleri için bunlarla 
mücadelede; biyolojik kontrol önem arz etmeye başlamıştır (Doutt, 1965). 
Tarihi başarısı oldukça gerilere giden yabancı otlara karşı biyolojik 
mücadelenin önemi günümüzde giderek artmış ve yer yer bazı önemli yabancı 
ot türleri biyolojik mücadele ile başarılı bir şekilde kontrol altına alınmışlardır 
(Hoffmann, 1995). Bu mücadelede; böcekler önemli rol oynamaktadır. 
Chrysomelidae familyasına ait birçok tür, değişik yabancı ot türlerine karşı 
etkili olmakta, 25’den fazla chrysomelid türünün biyolojik mücadelede aktif 
olarak kullanıldığı belirtilmektedir (Haris, 1973; Julien, 1992; Gassmann, 1996; 
Pemberton and Rees, 1996).  

Ülkemizde yabancı otlarla biyolojik mücadelede chrysomelidlerin 
kullanılması konusunda henüz bir uygulama mevcut olmasa da bu konuda bazı 
önemli çalışmaların varlığı dikkati çekmektedir (Karaat et al., 1986; Kısmalı ve 
Madanlar, 1990; Aslan ve Özbek, 1995; 1999). 

Çok yıllık bir bitki olan Circium arvense (L.) Scop., yıl boyunca 
büyümesine devam etmekte ve boyu 1,5 m’ ye kadar yükselmektedir. Güçlü 
kök sistemi, gövde yapısı, çok sayıdaki yan dalları ve dikenli yapısıyla 
bulunduğu habitatta ciddi sorunlar oluşturan bir yabancı ot türüdür (Moore, 
1975; Higgins and Erickson, 1960; Magnusson et al., 1987).  

Avrasya orijinli olan ve bugün dünyanın hemen her yerine yayılmış 
bulunan C. arvense, diğer bitkilere karşı rekabet kabiliyeti çok yüksek; tarım 
alanları ve çayır-mer’alarda yaygın olarak bulunan ve önemli zararlara neden 
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olan bir yabancı ot türüdür. Ayrıca, orman alanları, nehir kenarları, bahçeler ve 
yol kenarlarında da sıkça görülmekte ve bunlarda da zararlara neden olmaktadır 
(Higgins and Erickson, 1960; Haggar et. Al., 1986). Hemen her çeşit toprakta 
büyüyen C. arvense, –35-40 0C sıcaklığa sahip yerlerde gelişebilmekte, erken 
ilkbaharda yaklaşık toprak sıcaklığı 5 0C olduğunda rozet yapraklar oluşmaya 
başlamakta, yaz başlarına kadar büyümesini sürdürmektedir (Moore, 1973; 
Hodgson, 1968). 

Bu denli önemli bir yabancı ot türü olan C. arvense’ye karşı biyolojik, 
kimyasal, kültürel ve mekaniksel mücadele yöntemleri uygulanmakta, ancak 
güçlü bir gelişme sistemine sahip olması ve tohumlarının en az 20 yıl canlılığını 
sürdürmesinden dolayı, yetiştiricinin bu yabancı otla çok başarılı bir şekilde 
mücadele etmesi mümkün olmamaktadır (Lorenzi and Jeffery, 1987). Tordan, 
Bancel (dicamba) veya 2,4 D amin ya da bu ikisinin karışımı ile Buctril 
(bromoxynil), Curtail (clopyralidplus 2,4 D) ve Stinger (clopyralid) gibi 
ilaçların erken ilkbaharda rozet yaprak döneminde %95 oranında başarı 
sağladığı belirtilmekte (Lorenzi and Jeffery, 1987), ancak ilaçların spesifik 
olmaması ve önemli derecede çevre kirliliğine neden olmasından dolayı, 
biyolojik mücadele üzerinde yoğun olarak durulmaktadır. Seksen kadar böcek, 
50 den fazla fungus ve diğer bazı ajanların bu yabancı ot türüne karşı 
mücadelede başarısı araştırılmıştır (Julien, 1992). Bu türlerden, Cassida 
rubiginosa Muell. (Coleoptera, Chrysomelidae), Cleonus piger (Coleoptera, 
Curculionidae), Orellia ruficauda Fab. (Diptera, Tephritidae)ve Vanessa 
cardui L. (Lepidoptera, Nymphaidae) önemli başarı gösterdikleri belirlenmiştir 
(Julien, 1992). Diğer taraftan, Ceutorhynchus litura F. (Coleoptera, 
Curculionidae), Rhinocyllus conicus Froelich (Coleoptera, Curculionidae), 
Altica carduorum Guerin-Meneville (Coleoptera, Chrysomelidea), Lema 
cyanella L. (Coleoptera, Chrysomelidae) ve Urophora cardui L. (Diptera, 
Tephritidae) bu bitki ile biyolojik mücadelede kullanılmakta ve Ceutorhynchus 
litura nın daha etkin olduğu kaydedilmektedir (Julien, 1992). Yine aynı 
araştırıcı, Avrupa ve Yeni Zelanda’da kullanımına başlanan Puccinia 
punctiformis (Strauss) Roehling (Fungus, Uredinales) ya 2,4-D veya 
Ceutorhynchus litura ile birlikte kullanıldığında %50 başarı sağlandığını 
bildirmektedir.  

Türkiye’nin hemen her yerinde yaygın olarak bulunan bu bitki, Erzurum’da 
hububat, patates, fasulye ve mısır ekim alanlarında önemli verim kayıplarına 
neden olmaktadır (Zengin ve Güncan, 1996 a,b). Cassida rubiginosa’nın 
yörede yer yer büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve bu bitkiyle beslendiği dikkati 
çekmiş, Erzurum’un merkez ve bazı ilçelerinde bu böceğin biyolojisi ve C. 
arvense’nin biyolojik mücadelesinde kullanılma olanaklarının araştırılması 
amacı ile böyle bir çalışma başlatılmıştır. 
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Materyal ve Metot 
Çalışmanın materyalini 1998-2002 yılları arasında Erzurum İli’nin merkez 

ve bazı ilçelerinden değişik tarihlerde Circium arvense (L.) Scop. ve C. vulgare 
L. üzerinden toplanan Cassida rubiginosa Mueller’in değişik evreleri (yumurta, 
larva, pupa ve ergin) ve bu bitkiler oluşturmaktadır. 

C. rubiginosa’ nın biyolojisi ve beslenme davranışı, Atatürk Üniversitesi 
araştırma alanında ve tel kafeslerde kültüre alınan C. arvense üzerinde 
laboratuvar koşullarında izlenmiştir.  

Araştırma Sonuçları Ve Tartışma 

I-Cassida rubiginosa Mueller’ nın Tanımı 
Ergin: Vücut geniş, oval, hemen hemen şişkin, dorsali yeşil veya yeşilimsi 

sarı renkte; alın mat, kırışık ve sık noktalı, ilk altı anten segmenti kırmızımsı 
sarı, diğerleri siyah, ikinci segment üçüncüden çok daha kısa, son beş segment 
daha geniş ve sık tüylü; baş pronotum altına tamamen gizlenmiş; pronotum 
oval, şişkin, yarı silik noktalı, anterior açı yok; elitra üzerindeki noktalar önden 
arkaya doğru sıralanarak birer hat oluşturur, bu hatlar posteriorde bir birine 
yakınlaşır, ikinci nokta sırasının kendisi, dördüncünün arası diğerlerine oranla 
hafif kabarık, elitranın scutelluma yakın kısmı üçgen şeklinde kahve renkte 
veya kırmızımsı kahve geniş lekeli; ventral yüzey, femurun basal yarısı, 
mesothoraxın episterna ve epimerası siyah, geri kalan bacak segmentleri sarımsı 
kahve renkte; boyu 6,5-7,5 mm’dir. 

Larva: Vücut, oval hafif şişkin, üzeri tümsekciksiz, hafif sklerotize olmuş, 
baş prognathus tipte, hemen hemen prothorax altına gizlenmiş, epikranial dikiş 
ve orta endocarina mevcut ve tam, clypeus serbest, cypolabral yapı tam, anten 
iki segmentli, başın her bir yanında beş adet ocelli mevcut, mandibulanın ucu üç 
adet dişli, maxillary palp iki, labial palp bir segmentli; thorax ve abdomen 
segmentlerinin her biri yanlarda birer adet çıkıntı bulunur, abdomen sonunda 
uzun caudal çatala sahip, bu çatal değiştirilen gömleğin abdomen sonunda 
birikmesini sağlar, bu birikinti adeta güneş şemsiyesi gibi larvayı doğal 
düşmanlara karşı korur; bacaklar iyi gelişmiş, abdomen görülebilir sekiz 
segmentlidir. Boyu 8,5-10 mm’dir. 

Pupa: Pupa oval, şişkin, kahve renkte, serbest pupa yapısında, yan 
kenarları siyah çıkıntılı, olgun hale gelen larva konukçunun yaprak veya 
gövdeye caudal çatal kısmından tutunarak baş aşağı gelecek şekilde pupa 
olmaktadır. 

Yumurta: Beyaz silindirik yapıda, gruplar halinde bırakılmakta ve yatay 
olarak dizilmekte ve üzeri ergin tarafından bir kabuk ile kapatılmaktadır. 
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II-Biyolojisi 
Böcek kışı toprakta veya bitki artıkları içerisinde 10-20 cm. derinlikte ergin 

olarak geçirmektedir. Nisan sonu ve mayıs başlarından, 22 Nisan-5 Mayıs 
(1998’de 25 Nisan, 1999’da 28 Nisan, 2000’de 27 Nisan, 2001’de 22 Nisan, 
2002’de 5 Mayıs) tan itibaren kışladıkları yerlerden çıkmaya başlayan erginler, 
konukçu bitkilerin rozet yaprakları ile beslenmektedir. Kışlamış erginler, 5-7 
gün beslendikten sonra çiftleşmekte ve dişiler, yumurtalarını genellikle konukçu 
yaprağının alt, bazen de üst yüzeyine 2-5 adetlik gruplar halinde yatay olarak 
üst üste veya yan yana bırakmakta ve üzerini bir salgı ile kapatmaktadır. Daha 
sonra bu salgı sertleşmekte ve yumurtalar için iyi bir koruyucu tabaka 
oluşturmaktadır. Yumurta koyma 5-6 (1998’de 6, 1999’da 5, 2000’de 6, 
2001’de 5, 2002’de 5) hafta devam etmektedir. Bir dişi, 800-900 yumurta 
bırakmakta ve bunlar 200-300 (ortalama 1998’de 250, 1999’da 270, 2000’de 
300, 2001’de 220, 2002’de 200) yumurta paketinden oluşmaktadır. Yumurtalar, 
20-28 0C sıcaklıkta 7-8 (1998’de 7, 1999’da 7, 2000’de 8, 2001’de 7, 2002’de 
8) gün içerisinde açılmakta, sıcaklık 10 0C’nin altına düştüğünde yumurtalar 
açılmayıp dormant halde donmadan canlı kalabilmekte, sıcaklığın 
yükselmesiyle birlikte açılmaktadır. Bu durum, yer yer yazlamaya çekilen ve 
sonbaharda uygun sıcaklıklarla birlikte çıkan dişilerin bıraktıkları yumurtalarda 
görülmektedir. Yumurtaların açılmasıyla birlikte çıkan larvalar beş evre 
geçirmekte, ilk üç evre yaprağın alt yüzeyinde, genellikle sadece üst epidermis 
kalacak şekilde beslenmekte, son iki evre daha da oburlaşarak yaprakların üst 
yüzeylerinde de beslenerek yaprağı delik deşik etmektedir. Larva dönemini, 27-
33 (1998’de 27, 1999’da 30, 2000’de 31, 2001’de 28, 2002’de 33) günde 
tamamlamakta (1. dönem 3-4, 2. dönem 5-6, 3. dönem 5-7, 4. dönem 7-8 ve 5. 
dönem 7-8 gün sürmekte) ve olgun hale gelen larva konukçusunun yaprak veya 
gövdesinde baş aşağı tutunarak pupa olmaktadır. Pupadan 5-7 (1998’de 6, 
1999’da 5, 2000’de 7, 2001’de 6, 2002’de 7) gün içerisinde erginler çıkmakta, 
ilk çıkan erginde renk çok daha açık sarımsı yeşilken bir saat içerisinde 
tamamen yeşil renge dönüşmekte, dört saat sonra da elitra sertleşmemeye 
başlamaktadır. Pupadan çıkan yeni nesil erginleri de konukçu bitkide oburca 
beslenmesini sürdürmektedir. Yaz sıcaklarının başlamasıyla yeni nesil erginleri 
yazlamaya girmekte, sonbaharda eylül başlarında çıkarak yeniden rozet yaprak 
çıkaran konukçu bitki ile beslenmektedir. Ekim ayı başlarından itibaren 
(1998’de 5 Ekim, 1999’da 4 Ekim, 2000’de 6 Ekim, 2001’de 3 Ekim) kışlağa 
çekilmekte ve yılda bir döl vermektedir. 

Yapılan gözlemlerde bir C. arvense bitkisinin üzerinde beslenen ergin 
böcek sayısının yer yer 25-30 a kadar çıktığı, yaprak başına ise 3-5 arasında 
değiştiği, larva sayısının bitki başına 20-25, yaprak başına ise 3-4 olduğu 
saptanmıştır. Ancak bu sayı, yaz ortalarında larva lehine değişmektedir. 
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Yoğunluğun fazla olduğu yerlerde bitkilerin bir çoğu tamamen tahrip olmakta 
ve zamanla sadece gövde kalmaktadır.  

ABD ve Kanada’da çok yaygın olan Circium arvense’ ye karşı biyolojik 
mücadelede kullanılan Cassida rubiginosa’da önemli başarılar sağlanmış ve 
günümüzde 100 adet böcek 90 ABD dolarına satılmakta ve her 150 m2 lik 
alanda bu sayıdaki böceğin önemli başarı gösterdiği vurgulanmaktadır (Ang et 
al., 1994; 1995). Bu değerler dikkate alındığında, böceğin belirtilen bitki 
türünün kontrolünde nedenli önemli olduğu görülmektedir. Erzurum ve 
civarında oldukça yaygın olan C. rubiginosa’ nın, yine yörede çok önemli bir 
yabancı ot olan C. arvense ile biyolojik mücadelede potansiyel arz ettiği, C. 
rubiginosa’ nın kitle haline üretimine başlayıncaya kadar böcek 
populasyonunun düşük olduğu yerlere yoğun olan alanlardan taşınarak buralara 
yerleşmesinin sağlanabileceği ve bu bitkiyi kısmen de olsa baskı altına 
alabileceği kanaatine varılmıştır. 
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Türkiye Tachinidae (Diptera) faunası için yeni kayıtlar* 

 
Kenan KARA1              Özdemir ALAOĞLU2 

 

Özet 

Bu çalışmada 1993-1995 yılları arasında, kültüre alınan Lepidoptera tırtıllarından 
elde edilen ve yabancı otlar üzerinden atrapla toplanan Türkiye Tachinidae faunası için 
yeni 10 tür belirlenmiştir. Exoristinae altfamilyası içerisinde yer alan bu türler,  
Aplomyia confinis  (Fallén), Carcelia gnava Meigen, Ceromasia rubrifrons Macquart, 
Clemelis pullata Meigen, Epicampocera  succincta  Meigen, Exorista mimula Meigen, 
E. rustica Fallén, Lydella gricessens Robineau-Desvoidy, Nemorilla floralis Fallén, 
Pseudoperichaeta palesoidea Robineau-Desvoidy’ dır. 

Belirlenen bu türlerin dünyadaki dağılışları ve konukçuları verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Diptera, Tachinidae faunası, Türkiye. 

Summary 

New records for Turkish Tachinidae (Diptera) fauna 

10 species of Tachinidae were recorded for the first time in Turkey. These are 
Aplomyia confinis  (Fallén), Carcelia gnava Meigen, Ceromasia rubrifrons Macquart, 
Clemelis pullata Meigen, Epicampocera  succincta  Meigen, Exorista mimula Meigen, 
E. rustica Fallén, Lydella gricessens Robineau-Desvoidy, Nemorilla floralis Fallén, 
Pseudoperichaeta palesoidea Robineau-Desvoidy. 

The distributions and hosts of the species were also given. 

Keywords: Diptera, Fauna of  Tachinidae, Turkey. 

Giriş 
Tachinidae familyası Diptera takımının entomofag parazitoit olarak 

yaşayan, tür zenginliği açısından en büyük ve en önemli familyasıdır 
(Belshaw,1993).Tachinidae larvaları endoparazit olup diğer böcek guruplarını 
parazitlerler.Türlerin büyük çoğunluğu Lepidoptera larvalarını tercih ederken, 
Heteroptera ve Coleoptera gibi takımların larva, nimf ve erginleri de 
parazitlenebilir. Bu familya üyeleri potansiyel olarak önemli biyolojik kontrol 
etmenleri olup sadece orman alanlarındaki zararlı böceklerin populasyonlarını 
değil tarım alanlarındaki zararlıların da populasyonlarını sınırlandırırlar 
(Tschorsnig,1985; Reitz & Adler,1991).  

                                                 
* Doktora tezinin bir bölümüdür. 
1 Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü  TOKAT 
2 Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü KONYA 



 

 218

Ülkemizde Tachinidler üzerinde yapılan araştırmalar çok eski değildir. 
Bunlar genellikle sistematik ve faunistik çalışmalardır (Doğanlar,1975; 
1982a,b). Familya ile ilgili kayıtların çoğu ise  mevcut türlerin konukçularının 
verilmesi şeklindedir. Bu gurupla ilgili biyolojik çalışmalar son yıllarda az da 
olsa gerçekleştirilmiştir (Khan & Özer, 1984; Bayram & Kılınçer, 1993; Eroğlu, 
1995). Yapılan bu çalışmayla ülkemiz Tachinidae faunasına yeni katkılar 
sağlamak amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metot 

Materyal olarak Lepidoptera  tırtılları, bunların kültüre alınması ile elde 
edilen erginleri; atrapla yabancı otlar ve kültür bitkileri üzerinden toplanan 
Tachinidae erginleri kullanılmıştır.  

Materyalin laboratuvara getirilmesi için farklı boyutlarda bez torbalar, 
kültüre alınacak Lepidoptera türleri için her iki tarafı açık  ve  tülbent bezi ile 
kaplı plastik pet bidonlar kullanıl-mıştır. Arazi çalışmalarında ergin 
Tachinidlerin toplanması için atrap, aspiratör ve öldürme şişelerinden 
faydalanılmıştır.   

Araziden toplanan  Lepidoptera  tırtılları besinleri  ile  birlikte bez torbalar 
içerisinde  muhafaza  edilerek laboratuvara getirilmiştir. Kültüre alınan tırtıllar 
özellikle ilaçlamanın yapılmadığı alanlardan alınmıştır. Bunlar her  iki  tarafı 
tülbent bezi ile kapalı, alt kısımları toprak ile dolu 5 litrelik plastik pet bidonlara 
besinleri ile birlikte yerleştirilmiştir. Solmuş ve yenilmiş konukçu bitkiler 
tazeleri ile değiştirilmiştir. Elde edilen Lepidoptera türleri ve bunlarda parazitoit 
olarak yaşayan sinekler etil asetat veya potasyum siyanür ihtiva eden şişelerde 
öldürülmüştür. Bu işlemden sonra iğnelenip etiketlenerek sistematik çalışmalar 
için böcek dolaplarında muhafaza edilmiştir. 

Türlerin sinonimleri Herting (1984)’ ten alınmıştır. Tür teşhisleri literatür 
yardımı ile yapılmıştır. Teşhisi yapılanların doğrulanması, yapılamayanların ise 
teşhis ettirilmesi için  örnekler Dr. Benno HERTING ve Dr.Hans Peter 
TSCHORSNIG' e (Stuttgart), kelebekler W.O. De PRINS' (Antwergen)’e  
gönderilmiştir. Metinde incelenen materyal verilirken erkek ve dişi bireylerin 
sayısı ‘erkek sayısı/dişi sayısı’ şeklinde ifade edilmiştir. 

Sonuçlar 

Altfamilya: Exoristinae 
Epicampocera  succincta  (Meigen,1824) 

İncelenen Materyal: Tokat (Merkez, 17.v.1995 1/0). Yabancı otlar 
üzerinden atrapla toplanmıştır. 
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Dünyadaki dağılışı: İrlanda (Emden, 1954), Batı Avrupa, Rusya (Zimin et 
al., 1988), Polonya (Draber-Monko et al., 1991), Bulgaristan (Hubenov, 1992), 
İspanya ve Portekiz (Tschorsnig, 1992), Çekoslovakya (Roznosky & Vanhara, 
1993), İngiltere, Galler, Kuzey İskoçya (Belshaw, 1993). 

Konukçuları: Emden (1954), Mesnil (1965), Zimin et al. (1988), Belshaw 
(1993) ve Tschorsnig & Herting (1994)' e göre konukçu böcek türleri şunlardır.   

Lepidoptera 

Ascotis selenaria Schiff., Boarmia selenaria Schiff., Evergestis forficalis 
L., Hadena  bicruris Hufn., Pieris brassicae L. P. rapae L., P. napi L., P. 
melete Menetr., Saturnia pavonia L.  

 Exorista mimula (Meigen,1824) 

İncelenen Materyal:Tokat (Loğap Bağları, 7.v.1994 1/0; Merkez, 
8.v.1994 0/1; Meyvecilik Üretme İstasyonu, 2.viii.1994 0/1). Yabancı otlar 
üzerinden atrapla toplanmıştır. 

Dünyadaki  dağılışı: İsrail, İsveç Japonya, Moğolistan (Herting, 1984), 
Nadiren Kuzey Batı Rusya, Orta batı Avrupa (Zimin et al., 1988), Polonya 
(Draber-Monko et al., 1991), Bulgaristan (Hubenov, 1992), İspanya ve Portekiz 
(Tschorsnig, 1992), İngiltere, Galler (Belshaw, 1993). 

Konukçuları: Herting (1960), Tschorsnig & Herting (1994)’ e göre 
konukçuları şunlardır. 

Hymenoptera   

Athalia rosae L., Cladius comari R. v. Stein., C. pectinicornis Geoffr., 
Pristophora pallidiventris Fall.  

Exorista  rustica (Fallén,1810)    

İncelenen Materyal: Tokat (Merkez, 8.v.1994 1/0; 10.vii.1994 1/0). 
Yabancı otlar üzerinden atrapla toplanmıştır. 

Dünyadaki dağılışı: İsrail  (Kugler,1963), Avrupanın Kuzeybatısından 
İrlanda’ ya kadar olan kesim, İskandinavya, İsrail, Kafkasya, Orta Asya, 
Moğolistan (Herting, 1984), Rusya (Zimin et al., 1988), Polonya (Draber-
Monko et al., 1991), Bulgaristan (Hubenov, 1992), İspanya ve Portekiz 
(Tschorsnig, 1992), Çekoslovakya (Roznosky & Vanhara, 1993), İngiltere, 
Galler (Belshaw, 1993). 

Konukçuları: Herting (1960) ve Mesnil (1965)’e göre konukçuları 
şunlardır. 
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Hymenoptera 

Athalia rosae L., Empria tridens Knw., Hadena oleracea L., Heliothis 
armigera Hb., Laphygma exiqua Hb. Loderus vestigialis Kl., Lophyrus pini L., 
L. variegatus Hartig, Pristophora pallidiventris  Fall., Rhogogaster viridis L., 
Tenthredella flavicornis Fabr., T. rubricoxis Ensl., T. arcuata Forst., T. nassata 
L., T. scalaris Kl., Tenthredopsis palmata Geoffr., T. coqueberti Kl., T. laticeps 
Knw.  

Lepidoptera 

Acronycta aceris L., Barathra brassicae L., Lasiocampa quercus L., 
Loxostege sticticalis L., Lymantria dispar L., Leucoma salicis L. var. nigricans 
(Vimmer), Orgyia ericae L. Vanessa polychloros L.  

Carcelia gnava (Meigen, 1824) 

İncelenen Materyal: Turhal (İnekhane, 9.vi.1994 1/0). Kavak (Populus 
sp.) yaprakları üzerinde beslenen Leucoma salicis L. (Lepidoptera, 
Lymantriidae)’ ten elde edilmiştir. 

Dünyadaki dağılışı: Avrupa’ nın Kuzeyinden Güney İngiltere’ ye kadar 
olan kısmı, İsveç, Kafkasya, Japonya, Rusya (Herting,  1984), Rusya, Ukrayna, 
Batı Avrupa (Zimin et al., 1988), Polonya (Draber-Monko et al., 1991), 
Bulgaristan (Hubenov, 1992), Güney İngiltere, Galler, Kuzey İngiltere, İrlanda 
(Belshaw, 1993).  

Konukçuları: Emden (1954), Mesnil (1965), Ziegler (1989) ve Belshaw 
(1993)' e göre konukçuları şunlardır. 

Lepıdoptera 

Acronicta pisi L., Arctia caja L., A.  hebe L., Dasychira pudibunda L., 
Endromis versicolora L., Eupithecia intricata Zett., Euproctis chrysorrhoea L., 
Leucoma salicis L. Lymantria dispar L., L. monacha L., Malacosoma castrensis 
L., M. neustria L., Orgyia antiqua L., Phalera bucephala L., Phragmatobia 
fuliginosa L., Polyplaca ridens F., Leucoma salicis L. 

Nemorilla  floralis (Fallén,1810) 

İncelenen Materyal: Tokat (Merkez, 15.vi.1994-21.vi.1994 2/0; Fidanlık, 
22.vi.1993 0/1); Pazar (Merkez, 6.vi.1994  0/1. Isırgan (Urtica sp.)  üzerinde 
beslenen  Pleuroptya ruralis Scop. (Lepidoptera, Pyralidae) ' ten elde edilmiştir. 

Dünyadaki dağılışı: Kuzey Amerika (Arnaud, 1978), Rusya, Ukrayna, 
Kafkasya, Batı Avrupa (Zimin et al., 1988), Polonya (Draber-Monko et al., 
1991), Bulgaristan (Hubenov, 1992), İspanya ve Portekiz (Tschorsnig, 1992), 
İngiltere, Galler (Belshaw, 1993). 
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Konukçuları: Emden (1954), Herting (1960), Mesnil (1965), Arnaud 
(1978), Ziegler (1987) ve Belshaw (1993)' e göre konukçuları şunlardır. 

Coleoptera 

Epilachna varivestris Mulsant  (Arnaud,1978). 

Lepıdoptera 

Acalla ferrugena Tr., A. hastiana L., Acrobasis consociella (Brischke), 
Archips  costana F., A. murinana H.b., Archips podana Sc., Achatodes zeae 
(Harris), Acrobasis caryae Grote, A. caryivorella Ra gonot, A. comptoniella 
Hulst, A. consociella Hb., A. coryliella Dyar, A. tumidana Schiff., Adoxophyes 
furcatana (Walker), Agonopterix ulicitella Stainton, Agonopterix propinguella 
Treitschke, Agrotis C-nigrum L., Ancylis comptana (Frölich), A. comptana 
fragariae (Walsh and Riley), Anthophila fabriciana L., Archips argyrospilus 
(Walker), A. cerasivoranus (Fitch), A. ferviolanus (Clemens), Archips podana 
Sc., A. purpuranus (Clemens), A. rosanus (Linnaeus), Cacoecimorpha 
pronubana Hb., Callimorpha jacobaeae L., Capua reticulana Hb., 
Choristoneura fumiferana (Clemens), C. parallela (Robinson), C. pinus 
Freeman, C.  rosaceana (Harris), Clepsis spectrana Tr., Cnephasia 
stephansiana Doubleday, Coscinia striata L., Cryptoblabes gnidiella Mill., 
Cucillia prenanthis B., Cynthia io L. Deprassaria applana F., D. arenella 
Schiff.,  D. cynarivora Mey., D. depresella Hb., D. marcella Rbl., D. ultimella 
Stt., D. pastinacella (Duponchel), D. putridella Schiff., Desmia funeralis 
(Hübner), Dianthoecia carpophaga Bkh., Diaphania hyalinata (Linnaeus), 
Episimus argutanus (Clemens), Eulia politana Hw. (Kraisse Durnovo), 
Euproctis chrysorrhoea L. (Fiske), Europhila badiata Hubn., Eurrhypara 
hortulata Hfn., Eurrhypara urticata L. (Kramer, Wulp), Evora hemidesma 
(Zeller), Exartema sericoranum Walsıngham, Glyphodes unionalis H.b. 
(Martelli, Melonetti), Hedylepta indicata (fabricus), Hesperia malvae L., 
Hrpetogramma bipunctalis (Fabricus), Hyponomeuta malinellus Z. 
(Mokrzecki), H. multipunctella Clem. (Riley), Hyponomeuta vigintipunctata  
Retz. (Servadeı), Inachis io L Laspeyresia molesta L., L. pomonella L. 
(Schreiner), Loxostege similalis (Guene'e), L. sticticallis L., L. verticalis L., 
Mamestra oleraceae L., M. persicariae L., Maruca testutalis (Geyer), 
Nephopteryx subcaesiella (Clemens), Notocelia uddmanniana L., Oenophthira 
pilleriana Schiff., Orthosia gothica L., Ostrinia nubilalis (Hübner), Pandemis 
corylana F., P. ribeana Hb.,  P. heparana Schiff., P. pyrusana (Kearfott), 
Phalacropteryx praecellens Stgr., Phalonia roscana Haw., Phlyctaenia 
coronata tertialis  (Guene'e), Phlyctaenodes  sticticalis L., P. verticalis Schiff., 
Plastenis retusa L., Pleuroptya ruralis Scop., Plusia festucae L., P. gamma L., 
Polychrosis botrana Sch., Polygonia C-album L., Psammotis hyalinalis Hb., 
Psara pallicaudalis Snellen, Psecadia bipunctella F., Pyrausta aurata 
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meridionalis Stgr., Pyrausta futilalis (Lederer), P. fyralis (Guene'e), P. nubilalis 
Hb., P. signatalis (Walker), Rhodophaea suavella Zk.,  Rhyacionia buoliana 
(Schiffirmüller), Scythris  inspersella Hb., Semasia profundana F., Sophronia 
humerella Schiff., Sparganothis pilleriana Schiff., S. sulfureana (Clemens), 
Sophronia humerella Schiff., Spiloneta ocellana (Den. and Schif.), Spilosoma 
lubricipeda L., Sitochroa verticalis L., Syllepta ruralis Sc., Tachyptila populella 
Cl., Tetralopha asperatela (Clemens), Theronia atalantae Pod., Thyatira batis 
L., Tortrix bergmanniana (L.), T. diversana  Hb, T. loefflingiana L., T. politana 
Hw., T. pronubana Hb., T. viburniana F., T.  viridana L. 

Pseudoperichaeta  palesoidea  (Robineau-Desvoidy,1830) 

İncelenen Materyal: Tokat (Merkez, 10.vii.1994 0/1). Yabancı otlar 
üzerinden atrapla toplanmışlardır. 

Dünyadaki dağılışı: Polonya (Draber-Monko et al., 1991), Bulgaristan 
(Hubenov, 1992), İspanya ve Portekiz (Tschorsnig, 1992), İsrail, Kafkasya, 
Sovyet Orta Asya, Moğolistan (Herting, 1984).  

Konukçuları: Herting (1960) ve Tschorsnig  & Herting (1994)’ e göre 
konukçuları şunlardır. 

Lepidoptera 

Amphisa joannisiana Rag., Depressaria heracleana Deg., D. marcella 
Reb., D. pastinacella Dup.  

Aplomyia confinis  (Fallén,1820) 

İncelenen Materyal: Tokat (Kömeç, 4.vii.1995 0/1; Merkez, 31.vii.1995 
0/1). Yabancı ot’ lar üzerinden atrapla toplanmıştır. 

Dünyadaki dağılışı: İsrail (Kugler, 1963), Avrupa’ nın Kuzeyinden 
İngiltereye kadar olan kesimi, İsveç, Kanarya adaları, Kafkasya, Sovyet Orta 
Asya, Moğolistan, Japonya (Herting, 1984); Rusya’ nın Kuzey batısı, kuzeyi, 
Orta asya dağları, Batı Avrupa, Afrika (Zimin et al.,1988); Polonya (Draber-
Monko et al., 1991); Bulgaristan (Hubenov, 1992); İspanya ve Portekiz 
(Tschorsnig, 1992). 

Konukçuları: Herting (1960) ve Mesnil (1965)' e göre konukçuları 
şunlardır. 

Lepıdoptera 

Aporia crataegi L., Callophrys rubi L., Chrysophanus phlaeas L., Cyaniris 
argiolus L., Lycaena. bellargus Rott., L. coridon  Poda, L. icarus Rott., 
Rhyparia purpurata L., Theela ilicis Esp., T. W-album  Kn., Tephroclystia sp., 
Zephyrus quercus L.  
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Clemelis pullata (Meigen,1824) 

İncelenen Materyal: Tokat (Çamlıbel, 9.viii.1994 0/2). Yabancı otlar 
üzerinden atrapla toplanmıştır. 

Dünyadaki dağılışı: Avrupa’ nın kuzeyinden İngiltere’ ye kadar olan 
kesim, İsveç, İsrail, Kafkasya, Sovyet Orta Asya, Moğolistan (Herting, 1984), 
Kuzey batı Rusya, Ukrayna, Kafkasya, Batı Sibirya, Batı Avrupa (Zimin et al., 
1988), Polonya (Draber-Monko et al., 1991), Bulgaristan (Hubenov, 1992), 
İspanya ve Portekiz (Tschorsnig, 1992), Güney İngiltere (Belshaw, 1993).  

Konukçuları: Mesnil (1965), Zimin et al., (1988), Tschorsnig & Herting 
(1994)’ e göre konukçuları şunlardır. 

Lepidoptera 

Loxostege sticticalis L., Pyrausta nubilalis Hb.  

Lydella gricessens  Robineau-Desvoidy,1830 

İncelenen Materyal: Tokat (Geyras, 14.v.1994 1/0). Yabancı otlar 
üzerinden atrapla toplanmıştır. 

Dünyadaki dağılışı: Nijerya (Kugler, 1967), Avrupa’ nın Kuzeyinden 
Güney İngiltere’ ye kadar olan kısım, Hollanda, Kuzey Batı Almanya, İsrail, 
Kafkasya, Tacikistan, Moğolistan (Herting, 1984), Bulgaristan (Hubenov, 
1992), İspanya ve Portekiz (Tschorsnig, 1992), Ingiltere, Galler (Belshaw, 
1993), Polonya (Draber-Monko, 1993).  

Konukçuları: Mesnil (1965), Kugler (1967) ve Belshaw (1993)' e  göre 
konukçuları şunlardır. 

Lepıdoptera 

Archanara neurica Hübner., Cacoecia rosana L., Dyptergyia scabriuscula 
L., Hydrocampa verticalis Hb., Hyloicus pinastri L., Nonagria neurica Hb., N. 
geminipunctata Hatchett. Peridea anceps Gz., Pyrausta nubilalis Hb., 
Tapinostola  elymi Weis. 

Ceromasia rubrifrons  (Macquart,1834) 

İncelenen Materyal: Tokat (Merkez, 8.v.1994 0/1). Yabancı otlar 
üzerinden atrapla toplanmıştır. 

Dünyadaki dağılışı: Avrupa’ nın Kuzeyinden Belçika’ ya kadar olan 
kısım, Kafkasya, Sovyet Orta Asya, Moğolistan, Japonya (Herting, 1984), 
Ukrayna, Kafkasya, Batı Avrupa’ nın kuzeyi ve ortası (Zimin et al., 1988), 
İspanya ve Portekiz (Tschorsnig, 1992).  
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Konukçuları: Herting (1960),  Mesnil (1965) ve  Ziegler (1982)’ e  göre 
konukçuları şunlardır. 

Lepıdoptera 

Carcharodus alceae Esp., Euphydrias aurinia Rott., Hipocrita jacobaeae 
L., Lymantria monacha L., Melitaea athaliae Rott., Pieris brassicae L., 
Zygaena  angelicae Ochp., Z.  carniolica Esp., Z. fausta L., Zygaena purpuralis 
Brün., Z. trifolii Esp.  

Teşekkür 

Tachinidlerin teşhislerinde yardımcı olan Dr. Benno HERTING ve Dr. H. 
Peter TSCHORSNIG'e (Stuttgart), Lepidopterlerin teşhislerini yapan W.O. De 
PRINS' (Antwergen)  e, teşekkür ederiz.  

Literatür 
Arnaud, J.R., 1978. A Host Parasite Catalogue of North American Tachinidae. 

USDA. Miscellaneous Publication. No. 1319.  860 pp.  

Bayram, Ş. ve N. Kılınçer., 1993. Periscepsia carbonaria (Panz) (Diptera: 
Tachinidae)'nın biyolojisi ve üreme davranışları üzerinde araştırmalar. 
Türk. entomol. derg., 17 (1): 11-12. 

Belshaw, R., 1993. Tachinid Flies (Diptera, Tachinidae).  Handbooks. Ident. Br. 
Insects. 10, 4  A(1). 169 pp.  

Doğanlar, M., 1975. Erzurum Bölgesinde önemli lepidopter tırtıllarında bulunan 
Tachinidae sinekleri ve bunların kısa biyolojileri. Atatürk Üniv. Yay. No: 
375, 136 s. 

Doğanlar, M., 1982a. Doğu Anadoluda saptanan bazı parazit sinekler I. 
Exoristinae (Diptera:  Tachinidae). Türk. Bit. Kor. Derg., 6 (2): 75-79. 

Doğanlar, M., 1982b. Doğu Anadolu'da saptanan bazı parazit sinekler II. 
Echinomyiinae, Dexiinae, Phasiinae (Diptera: Tachinidae). Türk. Bit. Kor. 
Derg., 6 (4): 209-220.  

Draber-Monko, A., Durska, E., Klasa, A., & Kownacki, A., 1991.  Check list of 
Animal  of Poland. Part XXXII Insecta.  Tachinidae. Edit. Razowski. 
Polska Akademia Nauk.  Instytut systematyki i Ewolucji Zwicrzat: 252-
263. 

Emden, V.I. 1954. Diptera Cyclorrhapha. Calyptrata. Royal Entom. Soc. of 
London   133 pp. 

Eroğlu, M., 1995. Compsilura concinnata (Meigen) (Diptera, Tachinidae)’nın 
Euproctis chrysorrhoea (L.)  (Lepidoptera, Lymantriidae) üzerindeki 



 

 225

gelişimi ve etkinliğinin araştırılması. Türk. entomol. derg., 19 (3): 169-
176. 

Herting, B., 1960. Biologie der Westpalaarktischen Raupenfliegen. Dipt.,  
Tachinidae. Monographien zur Angewande Entomologie. Nr.16: 1-188. 
Hamburg und   Berlin. 

Herting, B., 1984. Catalogue of Palearctic Tachinidae(Diptera). - Stuttg. Beitr. 
Naturk. (A) 369: 228 pp. Stuttgart. 

Hubenov, Z.K., 1992. Siystematische liste der Bulgarischen Raupenfliegen 
(Diptera: Tachinidae). Acta  Zool. Bulg.., 45: 63-72.  

Khan,S.M.ve M.Özer,1984. Agrotis spp. (Lepidoptera: Noctuidae) 
Parazitlerinin saptanması ve önemli görülenlerin konukçuları İle biyolojik 
İlişkileri. A. Ü. Fen Bilimleri Ens., Yayın. No: BK 7, 19 s.  

Kugler, J., 1963. Tachinidae of Israel. I. Israel J. Zool.   vol. 12. 25-34. 

Kugler, J., 1967. Dipteres Tachinaires de Richelieu. Annales de Parasitologie. 
t. 42:  443-454. 

Mesnil. L.P., 1944-1965. Larvaevorinae (Tachininae) in Lindner, E., Die 
Fliegen  der Palearktischen Region 64g, Teil: I, II, III, 1112 pp. Stuttgart. 

Reitz, S.R. and Adler, P.H.,1991. Courtship and mating behaviour of 
Eucelatoria  bryani (Diptera: Tachinidae). A larval parasitoid of Heliothis 
species  (Lepidoptera: Noctuidae). Ann.  Entomol. Soc.  Am. 84 (1): 111- 
117. 

Roznosky, R. and Vanhara, J.,1993. Diptera Brachycera of a Forest Steppe near 
Brno (Hady Hill). Acta Sc. Nat. Brno, 27 (2-3): 1-76. 

Tschorsnig, H.P., 1985. Taxonomie forstlich wichtiger parasiten: 
Untersuchungen zur struktur des mannlichen Postabdomens der 
Raupenfliegen (Diptera: Tachinidae). - Stuttg. Beitr. Naturk. (A) 383 137 
pp, Stuttgart. 

Tschorsnig, H.P., 1992. Tachinidae (Diptera) from the Iberian  Peninsula and 
Mallorca. Stuttgarter Beitr. Naturk. Ser. A Nr. 472, 76 pp. 

Tschorsnig, H.P. & Herting, B. 1994. Die Raupenfliegen (Diptera: Tachinidae) 
Mitteleuropas: Bestimmungstabellen und Angaben  zur verbreitung und  
Ökologie der  einzellen Arten.  Stutgarter Beitrage zur Naturkunde 
Serie A (Biologie).   Nr. 506. 170 pp. 

Ziegler, J., 1982 .Zur Kentnis der Wirtbeziehungen einheimischer 
Raupenfliegen (Dipt: Tachinidae), 2.  Beitrag. Ent. Nachr. Be. 26: 230. 



 

 226

Ziegler, J., 1987. Zur Kentnis der Wirtbeziehungen einheimischer 
Raupenfliegen (Dipt: Tachinidae), 5.  Beitrag.  Ent. Nachr. Be. 31: 83-84. 

Ziegler, J., 1989. Zur Kentnis der Wirtbeziehungen einheimischer 
Raupenfliegen (Dipt: Tachinidae), 6.  Beitrag.  Ent. Nachr. Be. 33: 283-
284. 

Zimin, L.S., Zinov'eva, K.B & Shtakelberg, A.A. 1988. Family Tachinidae 
(Larvaevoridae) pp.678-798 in  Bei-Bienko G.  Ya. (Eol). Opredelitel 
Nasekomykh Europeiskoi Chasti SSSR,vol.5, part 2. 943 pp. Nauka. 
Leningrad. 



Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi,  4-7 Eylül 2002, ERZURUM 
 

227 

Erzurum’da lahanada zarar yapan böcek türlerinin doğal düşmanları 
üzerinde çalışmalar 

 

Göksel TOZLU1     Levent GÜLTEKİN1     Rüstem HAYAT1    Şaban GÜÇLÜ1 
 

Özet 

1997-1999 yıllarında Erzurum’da yapılan çalışmada, lahanada zarar yapan böcek 
türlerinden Brevicoryne brassicae (L.) (Homoptera, Aphididae) üzerinde parazitoit 
olarak, Aphidius colemani Viereck (Hymenoptera, Aphidiidae), hyperparazitoit olarak 
Pachyneuron aphidis (Bouché) (Hymenoptera, Pteromalidae) ve Charips sp. 
(Hymenoptera, Cynipidae), predatör olarak ise Scaeva pyrastri (L.), Episyrphus 
balteatus (De Geer), Eupeodes corollae (F.), E. luniger (Meigen), Sphaerophoria 
scripta (L.), Syrphus ribesii (L.) (Diptera, Syrphidae) ve Chrysoperla carnea (Stephens) 
(Neuroptera, Chrysopidae); Pieris brassicae (L.) (Lepidoptera, Pieridae)’de parazitoit 
olarak Cotesia (=Apanteles) glomeratus (L.), C. nothus (Marsh.) (Hymenoptera, 
Braconidae) ve Pteromalus puparum L. (Hymenoptera, Pteromalidae), hyperparazitoit 
olarak, Baryscapus galactopus Ratzeburg (Hymenoptera, Eulophidae) ve Eurytoma 
goidanichi Boucek (Hymenoptera, Eurytomidae) saptanmış, bunlardan C. glomeratus 
ile P. puparum, aynı zamanda, Pieris rapae (L.) (Lepidoptera, Pieridae)’den de elde 
edilmiştir. Plutella xyllostella (L.) (Lepidoptera, Plutellidae)’da pupa parazitoiti olarak 
Diadegma semiclousum Hellen (Hymenoptera, Ichneumonidae); Mamestra brassicae L. 
(Lepidoptera, Noctuidea) üzerinde ise bir predatör olan Enoplognatha ovata (Clerck) 
(Arenea, Theridiidae) belirlenmiş, bulgular literatür bilgileriyle karşılaştırılarak 
değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lahana, Zararlı, Doğal Düşman, Erzurum 

 

Summary 

Studies on the natural enemies of cabbage pest in Erzurum 

The study was conducted to determine natural enemies of cabbage pest in Erzurum 
during 1997-1999. One parasitoid, Aphidius colemani Viereck (Hymenoptera, 
Aphidiidae), two hyperparasitoids, Pachyneuron aphidis (Bouché) (Hymenoptera, 
Pteromalidae) and Charips sp. (Hymenoptera, Cynipidae), and seven predators, Scaeva 
pyrastri (L.), Episyrphus balteatus (De Geer), Eupeodes corollae (F.), E. luniger 
(Meigen), Sphaerophoria scripta (L.), Syrphus ribesii (L.) (Diptera, Syrphidae) and 
Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera, Chrysopidae) of Brevicoryne brassicae 
(L.) (Homoptera, Aphididae); three larval parasitoids, Cotesia (=Apanteles) glomeratus 
(L.), C. nothus (Marsh.) (Hymenoptera, Braconidae) and Pteromalus puparum L. 

                                                           
1 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 25 240 Erzurum, 
gtozlu@atauni.edu.tr 
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(Hymenoptera, Pteromalidae), and two hyperparasitoids, Baryscapus galactopus 
Ratzeburg (Hymenoptera, Eulophidae) and Eurytoma goidanichi Boucek 
(Hymenoptera, Eurytomidae) of Pieris brassicae (L.) (Lepidoptera, Pieridae); one larval, 
C. glomeratus and one pupal, P. puparum, parasitoids of Pieris rapae (L.) (Lepidoptera, 
Pieridae); one pupal parasitoid Diadegma semiclousum Hellen (Hymenoptera, 
Ichneumonidae) of Plutella xyllostella (L.) (Lepidoptera, Plutellidae) and one predator, 
Enoplognatha ovata (Clerck) (Arenea, Theridiidae), of Mamestra brassicae L. 
(Lepidoptera, Noctuidea) were determined. The results were compared with present 
literature. 

Key Words: Cabbage, Pest, Natural Enemy, Erzurum 

Giriş 
Diğer birçok sebzenin yetiştirilemediği soğuk bölgelerde yetişebilen lahana, 

aynı zamanda insan beslenmesi yönünden de önem taşıyan sebzelerden birisidir. 
Nitekim, içerdiği, % 6-10’luk kuru maddenin % 1.3-1.9’unu protein, % 3.8-
4.8’ini de karbonhidratlar oluşturmakta; mineral maddelerden, kalsiyum, fosfor, 
potasyum, kükürt, magnezyum ve demir yönünden de oldukça zengin 
bulunmaktadır. Ayrıca, A ve C vitamini miktarı, günlük ihtiyacı karşılayabilecek 
düzeydedir (Günay, 1984). 

Erzurum yöresi, kışları soğuk geçen, karasal iklimin hüküm sürdüğü ve 
sınırlı tarım alanlarının bulunduğu bir bölgemizdir. Birçok mikroklima alanına 
sahip olan bölgede, değişik sebze türleri yetiştirilmekle birlikte, bir serin iklim 
sebzesi olan lahana, bunlar içerisinde yıllık 5469 ton üretimi ile ilk sırayı 
almaktadır (Anon., 2002). 

Bütün kültür bitkilerinde olduğu gibi, lahanada da üretimin artırılmasında, 
gübreleme, sulama ve diğer tarım teknikleri yanında, hastalık ve zararlıların 
belirlenmesi ve bunlarla mücadeleye esas teşkil edecek olan bilgilerin elde 
edilmesi, büyük önem taşımaktadır.  

Soydanbay (1976), İzmir’de; Atak (1979), Marmara Bölgesi’nde; Düzgüneş 
ve ark. (1981) ile Kılınçer (1982a), Ankara ilinde Brevicoryne brassicae’nin; 
Kılınçer (1982b), Ankara ve çevresinde Pieris rapae (L.)’nin; Atak ve Atak 
(1984), Marmara Bölgesi’nde Pieris brassicae L. (Lepidoptera, Pieridae)’nin; 
Haykır ve ark. (1994), Orta Anadolu’da lahana kelebeklerinin; Yabaş ve Zeren 
(1987), Çukurova Bölgesi’nde lahana göbek kurdu [Hellula undalis F. 
(Lepidoptera, Pyralidae)]’nun; Uzun (1987), İzmir ve çevresinde, Pieris 
brassicae’nin Tamer (1994); ise Ankara’da Delia radicum (L.) (Diptera, 
Anthomyiidae)’un doğal düşmanları üzerinde çalışma yapmışlardır.  

Erzurum’da lahana zararlıları üzerinde yapılan değişik çalışmalara (Avcı ve 
Özbek, 1989,1990, 1995; Tozlu ve ark., 1998) ilave olarak, B. brassicae’nin 
(Avcı ve Özbek, 1991) ve bazı lepidopter (Plutella xylostella, Mamestra 
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brassicae, Pieris brassicae, P. rapae, Autographa gamma) türlerinin doğal 
düşmanları (Avcı ve Özbek, 1990) üzerinde çalışılmıştır. Doğanlar (1982, 1985) 
ise Doğu Anadolu’da bazı lepidopterlerin doğal düşmanları üzerinde yaptığı 
çalışmalarda kimi lahana zararlılarının doğal düşmanlarını da kaydetmiştir. 

Tarım ilaçlarının çok az kullanıldığı veya hemen hemen hiç kullanılmadığı 
Erzurum yöresinde, doğal dengenin henüz bozulmadığı da dikkate alındığında, 
lahanada bulunan böcek türlerinin doğal düşmanlarının belirlenmesi, mevcut 
doğal dengenin tespiti ve biyolojik mücadele yönteminin uygulanabilme 
imkanlarının belirlenmesi amacıyla, Erzurum’da lahananın en fazla yetiştirildiği 
Merkez, Pasinler ve İspir ilçelerinde bu çalışma yürütülmüştür. 

Materyal ve Metot 
Erzurum’un Merkez, Pasinler ve İspir ilçelerinde, 1996-1997 yıllarında, baş 

lahana (Brassica oleracea var. capitata L.)’dan toplanan ergin veya genç 
dönemdeki doğal düşmanlar çalışmanın materyalini oluşturmuştur. 

Belirtilen ilçelere, haziran-ekim aylarında 15’er gün arayla gidilerek, her 
ilçede değişik yönlerden seçilen iki köy ve her köyde de en az üçer tarladan, 
büyüklüğüne bağlı olarak 50-100’er bitki incelenerek, gerekli örnekler 
alınmıştır. Parazitoidlerin belirlenebilmesi amacıyla, bu bitkilerde bulunan 
yumurta, larva ve pupalar laboratuara getirilerek, bunlardan parazitoit çıkışı 
sağlanmıştır. Predatörlerin belirlenmesi amacıyla, arazide yapılan gözlemler 
sonucu belirlenen erginler alınarak laboratuara getirilmiş, genç dönemde olanlar 
ise laboratuarda kültüre alınarak erginleri elde edilmiştir. Araziden toplanan ve 
laboratuarda elde edilen ergin böcekler, uygun şekilde iğnelenip, etiketlendikten 
sonra, tür teşhisleri yapılmıştır. Tür teşhisi yapılamayan örnekler, yurt içinde 
veya yurt dışında ilgili uzmanlara gönderilerek teşhisleri yaptırılmıştır. 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

Brevicoryne brassicae (L.) (Homoptera, Aphididae) 

Çalışmada, B. brassicae üzerinde parazitoit olarak yaşayan  Aphidius 
colemani Viereck (Hymenoptera, Aphidiidae) ile bunun hyperparazitoitleri olan 
Pachyneuron aphidis (Bouché) (Hymenoptera, Pteromalidae) ve Charips sp. 
(Hymenoptera, Cynipidae) belirlenmiş,  B. brassicae’nin predatörleri olarak ise 
Scaeva pyrastri (L.), Episyrphus balteatus (De Geer), Eupeodes corollae F., E. 
luniger (Meigen), Sphaerophoria scripta (L.), Syrphus ribesii (L.) (Diptera, 
Syrphidae) ve Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera, Chrysopidae) türleri 
tespit edilmiştir (Cetvel 1,2).  

B. brassicae üzerinde bulunan Charips sp., Scaeva pyrastri, Episyrphus 
balteatus, Eupeodes corollae ve Syrphus ribesii türleri bölgede Avcı ve Özbek 
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(1991) tarafından da saptanmış, araştırıcılar ayrıca, B. brassicae’nin parazitoiti 
olan Diaeretiella rapae M’Intosh (Hymenoptera, Aphidiidae) ile E. balteatus’un 
larva-pupa parazitoiti  Diplazon laetatorius (F.) ve pupa parazitoiti 
Pachyneuron formosum (Walker) (Hymenoptera, Pteromalidae)’u da 
kaydetmişlerdir. A. colemani, P. aphidis, E. luniger, S. scripta ve C. carnea 
türleri ise bu çalışmayla belirlenmiştir. 
 

Cetvel 1.  Erzurum’da lahana zararlılarında bulunan parazitoit ve hyperparazitoitler 

Zararlı Parazitoit Hyperparazitoit  
Pachyneuron aphidis 1 

Aphidius colemani 1 

Charips sp 1, 2  Brevicoryne brassicae 
 Diaeretiella rapae 2  

Cotesia glomeratus 2,3  

Baryscapus galactopus 1 
C. nothus 1 Eurytoma goidanichi 1 
Pteromalus puparum 1,3   

Pieris brassicae 

Hyposoter ebeninus 3  
Cotesia glomeratus 1,3   
Pteromalus puparum 1,3  Pieris rapae 
Pyryxe vulgaris 3  
Diadegma semiclousum 1  
Dolichogenidea litae 2  
D. sicaria 2  
D. apellator 2  
Diadegma eucerophaga 2  
Diadromus subtilicornis 2  
Thyraeella collaris 2  

Plutella xyllostella 

Pteromalus semotus 2  
Pontia dablidice Cotesia glomeratus 3  

Drino imberbis 3  
Voria ruralis 3  Autographa gamma 
Patrochus homocerus 3  

1 Çalışmada saptanan türler; 2 Avcı ve Özbek (1991); 3 Avcı ve Özbek (1990) 
 

Soydanbay (1976), İzmir’de B. brassicae’nin parazitoiti olarak D. rapae’yi, 
Atak (1979), Marmara Bölgesi’nde Lysiphlebus testaceipes (Cresson) 
(Hymenoptera, Aphidiidae)’i, Düzgüneş ve ark. (1981), Ankara ilinde D. 
rapae’yi Kılınçer (1982a) ise Ankara’da D. rapae ve Praon volucre Haliday 
(Hymenoptera, Aphidiidae) türlerini kaydetmişler, ayrıca Kılınçer (1982a), 
Pachyneuron aphidis, Asaphes vulgaris Walker (Hymenoptera, Pteromalidae), 
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Charips sp. ve Dendrocerus sp. (Hymenoptera, Ceraphronidae) 
hyperparazitoitlerini tespit etmiştir. 

Pieris brassicae (L.) (Lepidoptera, Pieridae) 

Çalışmada, P. brassicae’nin larva parazitoiti olarak Cotesia (=Apanteles) 
glomeratus (L.) ve C. nothus (Marsh.) (Hymenoptera, Braconidae), pupa 
parazitoiti olarak da Pteromalus puparum L. (Hymenoptera, Pteromalidae) 
tespit edilmiştir. Ayrıca, C. nothus’un hyperparazitoiti olarak Baryscapus 
galactopus Ratzeburg (Hymenoptera, Eulophidae) ve Eurytoma goidanichi 
Boucek (Hymenoptera, Eurytomidae) türleri belirlenmiştir. Çalışma bölgesinde 
P. brassicae’nin üzerinde ilk defa belirlenen C. nothus türü ve bunun 
hyperparazitoiti olan E. goidanichi, özellikle Pasinler ilçesinde oldukça yaygın 
bulunmuştur (Cetvel 1). 

Bölgede bu konuda yapılan diğer çalışmalarda, P. brassicae’nin larva 
parazitoiti olarak, Hyposoter ebeninus Grav. (Hymenoptera, Ichneumonidae) 
(Doğanlar, 1982), C. glomeratus (Avcı ve Özbek, 1990), pupa parazitoiti olarak 
P. puparum (Doğanlar, 1982, 1985; Avcı ve Özbek, 1990), C. glomeratus’un 
hyperparazitoiti olarak ise Lysibia nana Graw. (Hymenoptera, Ichneumonidae), 
Pteromalus semotus Walker (Hymenoptera, Pteromalidae), Baryscapus 
(=Tetrastichus) galactopus (Avcı ve Özbek, 1990) ve B. galactopus (Doğanlar, 
1982) türleri saptanmıştır.  

Diğer bölgelerde yapılan çalışmalarda; P. brassicae’nin yumurta parazitoiti 
olarak Trichogramma sp. (Hymenoptera, Trichogrammatidae) Marmara 
Bölgesi’nde (Atak ve Atak, 1984),  larva parazitoiti olarak H. ebeninus, Adana 
(Tuatay ve ark., 1972), İzmir (Soydanbay, 1976; Uzun, 1987), Marmara Bölgesi 
(Atak ve Atak, 1984) ve Orta Anadolu’da (Haykır ve ark., 1994); C. glomeratus 
Marmara Bölgesi (Atak ve Atak, 1984), İzmir (Uzun, 1987) ve Orta Anadolu’da 
(Haykır ve ark., 1994); pupa parazitoiti olarak P. puparum Marmara Bölgesi 
(Atak ve Atak, 1984) ile İzmir ve çevresinde (Uzun, 1987); Pimpla instigator F. 
(Hymenoptera, Ichneumonidae) ile Pyryxe vulgaris Fallen (Diptera, Tachinidae) 
İzmir ve çevresinde (Uzun, 1987) tespit edilmiştir. Atak ve Atak (1984) ayrıca, 
Allothrombium sp. adlı akarın lahana kelebeği larva ve pupasını emdiğini, çok 
iri bir örümceğin de erginleri öldürdüğünü, Haykır ve ark. (1994) ise Orta 
Anadolu’da bir hyperparazitoit olan Tetrastichus rapo (Walker) (Hymenoptera, 
Eulophidae)’yu tespit etmişlerdir. 

Pieris rapae (L.) (Lepidoptera, Pieridae) 

Çalışmada, P. rapae’nin larva parazitoiti olarak Cotesia glomeratus  ve 
pupa parazitoiti olarak da Pteromalus puparum  tespit edilmiştir. Avcı ve Özbek 
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(1990), Erzurum’da yaptıkları çalışmada bunlara ilave olarak Pieris rapae’nin 
pupa parazitoiti olan P. vulgaris’i de belirlemişlerdir (Cetvel 1). 

 

Cetvel 2. Erzurum’da lahana zararlılarında bulunan predatörler ve predatör 
parazitoitleri 

Zararlı Predator Predatör Parazitoidi 
Scaeva pyrastri 1, 2  

Diplazon laetatorius 2 

Episyrphus balteatus 1, 2 
Pachyneuron formosum 2 

Eupeodes corollae 1, 2  
Eupeodes luniger 1  
Sphaerophoria scripta 1  
Syrphus ribesii 1, 2  

Brevicoryne brassicae 

Chrysoperla carnea1  
Mamestra brassicae Enoplognatha ovata 1   

1 Çalışmada saptanan türler; 2 Avcı ve Özbek (1991); 3 Avcı ve Özbek (1990) 
 

Ankara ve çevresinde ise Kılınçer (1982b) tarafından yapılan çalışmada, P. 
rapae’nin yumurta parazitoiti Trichogramma evanescens Westwood 
(Hymenoptera, Trichogrammatidae), larva parazitoitleri C. glomeratus ve H. 
ebeninus, pupa parazitoitleri P. puparum ve Brachymeria femorata (Panzer) 
(Hymenoptera, Chalcididae), hyperparazitoitleri olarak da Dibrachys cavus 
(Walker) (Hymenoptera, Pteromalidae) ile Tetrastichus rapo türleri 
saptanmıştır. 

Plutella xyllostella (L.) (Lepidoptera, Plutellidae) 
P. xyllostella üzerinde pupa parazitoiti olarak Diadegma semiclousum 

Hellen (Hymenoptera, Ichneumonidae) türü saptanmıştır (Cetvel 1). Bu tür daha 
önce yörede tespit edilmemiş, ancak Öncüer (1991), Prays oleae (Bern.) 
(Lepidoptera, Yponomeutidae)  üzerinde parazitoit olduğunu kaydetmiştir. 

Avcı ve Özbek (1990) ise Erzurum’da yaptıkları çalışmada, P. 
xyllostella’nın larva parazitoiti olarak Dolichogenidea litae (Nixon), D. sicaria 
(Marshall) ve D. apellator (Telenga) (Hymenoptera, Braconidae)’u, larva-pupa 
parazitoiti olarak, Diadegma eucerophaga Horst.,  Diadromus subtilicornis Gr. 
ve Thyraeella collaris Graw. (Hymenoptera, Ichneumonidae)’i, pupa parazitoiti 
olarak da Pteromalus semotus Walker (Hymenoptera, Ichneumonidae)’u tespit 
etmişlerdir. 
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Mamestra brassicae L. (Lepidoptera, Noctuidea) 
M. brassicae üzerinde predatör olarak Enoplognatha ovata (Clerck) 

(Arenea, Theridiidae) tespit edilmiştir. Bu türün bölgede M. brassicae üzerinde 
predatör olarak beslendiği ilk defa bu çalışmayla tespit edilmiştir (Cetvel 2).  

Çalışmanın yapıldığı yıllarda populasyonu oldukça düşük olan Pontia 
dablidice L. (Lepidoptera, Pieridae) ve Autographa gamma L. (Lepidoptera, 
Noctuidae) türleri üzerinde herhangi bir doğal düşmana rastlanmamıştır. Ancak, 
Avcı ve Özbek (1990) Erzurum Merkez’de yaptıkları çalışmada, P. dablidice’de 
larva parazitoiti olarak C. glomeratus’u; A. gamma üzerinde ise larva parazitoiti 
olarak Drino imberbis Wiedeman ve Voria ruralis Fallén (Diptera, 
Tachinidae)’i, larva-pupa parazitoiti olarak da Patroclus homocerus W. 
(Hymenoptera, Ichneumonidae) ve C. glomeratus’u tespit etmişlerdir (Cetvel 1).  
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Diyarbakır ilinde Aphidoidea üst familyasına bağlı türlerin 
predatörlerinin saptanması 

Selime ÖLMEZ1             M. Rifat ULUSOY2 
Özet 

Bu çalışma, 1998-1999 yılları arasında Diyarbakır ilinde Aphidoidea 
üstfamilyasına bağlı türler üzerinde beslenen predatörleri belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Diyarbakır ili ve çevresinde yaprakbitleri üzerinde beslenen 5 takıma bağlı 
8 familyadan 45 avcı tür saptanmıştır. Bunlardan birer tür Forficulidae (Dermaptera), 
Chrysopidae (Neuroptera), Cecidomyiidae ve Chamaemyiidae, 12 tür Syrphididae 
(Diptera), 3'er tür Miridae ve Anthocoridae (Hemiptera), 23 tür ise Coccinellidae 
(Coleoptera) familyasından tespit edilmiştir. Bu türlerden en yaygın olanları 
Hippodamia variegata (Goeze), Oenopia conglobata (L.), Coccinella septempunctata 
(L.), Heringia heringi Zett., Deraeocoris pallens Rt., Orius minutus (L.), Episyrphus 
balteatus (De Geer), Paragus aegyptius Mcq., Metasyrphus corollae (F.), Chrysoperla 
carnea (Steph.), Hyperaspis quadrimaculata Redt., Ishiodon scutellaris F., Scymnus 
subvillosus (Goeze) ve Scymnus pallipediformis Günt. olarak belirlenmiştir.  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için Vibidia duedocimguttata (Poda) (Coleoptera: 
Coccinellidae) ve Heringia heringi Zett. (Diptera: Syrphidae) türleri yeni kayıttır. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Aphidoidea, predatör 

Summary 

Determination predators of superfamily Aphidoidea in Diyarbakır 

In this study was carried out to determine predators of Aphidoidea species in 
Diyarbakır in Turkey from 1998 to 1999. It was determined 45 predator species 
belonging to 8 families and 5 orders in Diyarbakır province. It was found that 1 species 
belonging to Forficulidae of Dermaptera order, Chrysopidae of Neuroptera, 
Cecidomyiidae and Chamaemyiidae of Diptera order, 3 species belonging to Miridae 
and Anthocoridae of Hemiptera order, 23 species belonging to Coccinellidae of 
Coleoptera order and 12 species belonging to Syrphidae of Diptera order. Of these 
species, Hippodamia variegata (Goeze), Oenopia conglobata (L.), Coccinella 
septempunctata (L.), Heringia heringi Zett., Deraeocoris pallens Rt., Orius minutus 
(L.), Episyrphus balteatus (De Geer), Paragus aegyptius Mcq., Metasyrphus corollae 
(F.), Chrysoperla carnea (Steph.), Hyperaspis quadrimaculata Redt., Ishiodon 
scutellaris F., Scymnus subvillosus (Goeze) and Scymnus pallipediformis Günt. were 
found commonly. 
                                                           
* Bu çalışma Yüksek Lisans çalışmasının bir bölümüdür. 
1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 21100-Diyarbakır Türkiye, 
solmez@mail.cu.edu.tr 
2 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Balcalı, 01330-Adana 
Turkiye, mrulusoy@mail.cu.edu.tr 
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Vibidia duedocimguttata (Poda) (Coleoptera: Coccinellidae) and Heringia heringi 
Zett. (Diptera: Syrphidae) were recorded first time by this study in Southeast Anatolia 
Region in Turkey. 

Key Words: Diyarbakır, Aphidoidea, predator 

Giriş 
Yaprakbitleri bitkilerin özsuyu ile beslenerek yaprakların kıvrılmasına, 

bitkinin bodur kalmasına, meyve, yaprak, ve sürgün gibi organlarda 
deformasyonlara neden olurlar. Ayrıca beslenme sırasında bir çok tür bol 
miktarda balımsı madde salgılamaktadırlar. Bu maddeler üzerinde saprofit 
funguslar gelişerek, fumajine neden olurlar ve buda yaprakların asimilasyon 
görevini yapmalarını engeller. Bu zararlarının dışında yaprakbitleri, virüs ve 
virüs benzeri organizmalara da vektörlük ederler ki; çoğu zaman vektör olarak 
verdikleri zarar diğer zararlarından çok daha önemli olmaktadır (Kennedy ve 
ark., 1962; Conti, 1985). 

Yaprakbitlerine karşı bilinçsizce yapılan kimyasal mücadele; ekosistemi 
etkileyerek zararlılarla birlikte yararlıları da olumsuz yönde etkilemektedir. 
Zararlılarla mücadelede yapılması gereken ilk temel çalışma ekosistemde 
bulunan yararlı ve zararlı türlerin belirlenmesidir. Aphidoidea üst familyasına 
bağlı türlerin çok sayıda doğal düşmanının olması bunlara karşı biyolojik 
savaşım çalışmalarına ağırlık verilmesini gerektirmektedir. Bu amaçla yürütülen 
bu çalışmada Diyarbakır ilinde Aphidoidea üst familyasının predatörleri 
saptanmaya çalışılmıştır. 

Materyal ve Metot 

Bu çalışma Diyarbakır ilinde 1998-1999 yılları arasında yürütülmüştür. 
Çalışmada tüm kültür bitkileri ve tarım alanları dışındaki bitkilerle beslenen 
Aphidoidea üst familyasına bağlı türlerin predatörleri periyodik olmayan arazi 
çıkışları yapılarak saptanmıştır. Araştırma yapılan alanlarda yaprakbitlerinin 
predatörleri gözle kontrol edilerek, doğrudan yaprakbitleri ile beslenen erginler 
toplanmıştır. Ergin öncesi dönemlerde olanlar ise yaprakbiti ile bulaşık bitki 
örnekleri ile birlikte laboratuara getirilmiş ve kültüre alınarak yaprakbiti ile 
beslenip beslenmediği gözlenmiştir. Gerek ergin dönemde toplanan ve gerekse 
günlük yapılan kontroller sonucu kültür kavanozlarından elde edilen ergin 
predatörler etiketlenerek teşhise hazır hale getirilmiş ve daha sonra ilgili 
uzmanlara gönderilerek teşhisleri yaptırılmıştır.  

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

Bu çalışma sonucunda 5 takıma bağlı 8 familyadan toplam 45 predatör tür 
saptanmıştır. Bu predatör türler avlar ve avların üzerinde bulunduğu 
konukçuları ile birlikte aşağıda Cetvel 1’de verilmiştir. 
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Cetvel 1. Diyarbakır İli ve Çevresinde 1988-1999 Yıllarında Aphidoidea Üst 
Familyasına Bağlı Türler Üzerinde Tespit Edilen Predatör Türler. 

Takım 
Familya Avcı Av Habitat 

Dermaptera 
   Forficulidae Forficula auricularia L. Lachnus roboris (L.) Meşe 

 
   Aphis craccivora Koch Akasya 
  A. fabae Scopoli Fasulye 
Neuroptera 
  Chrysopidae Chrysoperla carnea (Steph.) A. craccivora Koch Domates 

  A. gossypii Glov. Karpuz 
  Myzus persicae (Sulz.) Şeftali 
  Dysaphis pyri (B.D. Fons.) Armut 
Hemiptera 
   Miridae Macrolophus nubilus (H. S.) Hyperomyzus lactucae (L.) Eşek marulu 

 Deraeocoris pallens Rt. A craccivora Koch Akasya 
  A gossypii Glov. Patlıcan 
  A solanella Theb. İtüzümü 
  Brevicoryne brassicae (L.) Lahana 
  Chaitophorus leucomelas Koch. Kavak 
  D. pyri (B. D. Fons.) Armut 
  Lipaphis erysimi (Kalt.) Turp 
 D. serenus Dgl. Sc. A. gossypii Glov. Bamya 
  A. solanella Theb İtüzümü 
 Anthocoridae Anthocoris minki Dhr. A. davletshinae H. R. Lamb. Yabancı ot 
  A. gossypii Glov. Kabak 
  C. leucomelas Koch Kavak  
  D. plantaginea (Pass.) Elma 
  Hyalopterus pruni (Geoff.) Şeftali 
  Eriosoma lanigerum (Haus.) Elma 
 Orius niger (W.) A. craccivora Koch Horozibiği 
  A. gossypii Glov. Pamuk 
  A. solanella Theb. İtüzümü 
  Brachycaudus helichrysi Kalt Erik 
  D. plantaginea (Pass.) Elma 
 O. minutus (L.) Acyrthosiphon pisum (Harris) Yonca 
  A. gossypii Glov. Bamya 
  C. leucomelas Koch. Kavak 
  A. craccivora Koch Horozibiği 
  A. fabae Scopoli Kuzukulağı 
  A. punicae Pass. Nar 
  A. solanella Theb. İtüzümü 
  C. leucomelas Koch Kavak 
  D. pyri (B. D. Fons.) Armut 
  H. pruni (Geoff.) Kayısı 
  M. persicae (Sulz.) Tütün 
Coleoptera 
 Coccinellidae 

Adalia fasciatopunctata  
revelierei Muls. C. leucomelas Koch Kavak  
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  H. pruni (Geoff.) Şeftali 
 Coccinella septempunctata (L.) A. pisum (Harris) Yonca 
  A. affinis Del Guercio Nane 
  A. craccivora Koch Meyanotu 
  A. fabae Scopoli Köygöçüren 
  A. punicae Pass. Nar 
  B. lycnidis (L.) Silene sp. 
  B. brassicae (L.) Lahana 
  D. plantaginea (Pass.) Ayva 
  D. pyri (B. D. Fons.) Armut 

  Eulachnus  
tuberculostemata (Theb.) Çam 

  H. amygdali (Blanch.) Badem 
  H. pruni (Geoff.) Erik 
  L. erysimi (Kalt.) Turp 
  M. persicae (Sulz.) Tütün 
  M. rosae (L.) Gül 

  Macrosiphoniella  
tanacetariae Kalt. Artemisia sp 

  Ovatus insitus (Walk.) Ayva 
 C. undecimpunctata (L.) M. persicae (Sulz.) Domates 

 Exochomus nigromaculatus 
(Goeze) A. craccivora Koch. Meyanotu 

 E. quadripustulatus (L.) D. pyri (B. D. Fons) Armut 
 Hippodamia variegata (Goeze) A. pisum (Harris) Yonca 
  A. affinis Del Guercio Nane 
  A. craccivora Koch Horozibiği 
  A. gossypii Glov. Kabak 
  A. fabae Scopoli Kuzukulağı 
  A. craccivora Koch Akasya 
  A. nerii Boyer de Fons. Zakkum 
  A. punicae Pass. Nar 
  A. solanella Theb. İtüzümü 
  B. lycnidis (L.) Silene sp. 
  B. brassicae (L.) Lahana 
  C. leucomelas Koch Kavak 
  D. plantaginea (Pass.) Elma 
  E. tuberculostemata (Theb) Çam 
  Hyperomyzus lactucae (L.) Eşek marulu 
  L. erysimi (Kalt.) Turp 
  M. tanacetariae Kalt. Artemisia sp 
  M. persicae (Sulz.) Biber 
  Rhopalosiphum padi (L.) Mısır 
  Uroleucon sonchi (L.) Eşek marulu 
 Hyperaspis femorata Mt. R. padi (L.) Arpa 
 H. quadrimaculata Redt. A. affinis Del Guercio Nane 
  A. craccivora Koch Semizotu 
  A. gossypii Glov. Hıyar 
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  A. punicae Pass. Nar 
  B. lycnidis (L.) Silene sp. 
  Callaphis juglandis (Goeze) Ceviz 
  Chromaphis juglandicola Klt. Ceviz 
  D. pyri (B. D. Fons.) Armut 
  L. roboris (L.) Meşe 
  M. persicae (Sulz.) Şeftalie 
  R. padi (L.) Sorgum 
  U. sonchi (L.) Eşek marulu 
 Nephus ludyi (Ws.) C. leucomelas Koch. Kavak 
  E. lanigerum (Haus.) Elma 
 Nephus nigricans (Ws.) C. leucomelas Koch Kavak 
 Oenopia conglobata (L.) A. fabae Scopoli Semizotu 
  C. salijapanicus Ess.and Kuw. Söğüt 
  A. pomi (De Geer) Elma 
  A. punicae Pass. Nar 
  B. helichrysi (Kalt.) Badem 
  D. devecta (Walk.) Elma 
  D. plantaginea (Pass.) Elma 
  D. pyri (B. D. Fons.) Armut 
  E. lanigerum (Hauss.) Elma 
  E. tuberculostemata (Theb.) Çam 
  Hyadaphis tataricae (Aizenb.) Hanımeli 
  H. pruni (Geoff.) Kayısı 
  O. insitus (Walk.) Ayva 
 Platynaspis luteorubra (Goeze) A. craccivora Koch Meyanotu 
  A. solanella Theb. İtüzümü 
  R. padi (L.) Sorgum 

 Propylae 
quatuordecimpunctata (L.) A. solanella Theb. İtüzümü 

 Psyllobora vigintiduopunctata 
(L.) A. gossypii Glov. Nane 

 Scymnus araraticus Khnz. C. leucomelas Koch Kavak  
  M. persicae (Sulz.) Domates 

 Scymnus bivulnerus 
Capra&Fürsch Aphis sp. Yabancı ot 

  R. maidis (Fitch) Mısır 
  U. sonchi (L.) Eşek marulu 
 Scymnus flavicollis Redt. A. fabae Scopoli Semizotu 
  A. pomi De Geer Elma 
  D. plantaginea (Pass.) Elma 
  M. persicae (Sulz.) Elma 
 Scymnus interrruptus (Goeze) A. craccivora Koch Fasulye 
  A. solanella Theb. İtüzümü 
  C. leucomelas Koch Kavak 
 Scymnus levaillanti Muls. A. craccivora Koch Meyanotu 
 Scymnus pallipediformis Günt. A. gossypii Glov. Kabak 
  A. punicae Pass. Nar 
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  A. solanella Theb. İtüzümü 
  C. leucomelas Koch Kavak 
  H. lactucae (L.) Eşek marulu 
  M. persicae (Sulz.) Domates 
  R. maidis (Fitch) Mısır 

 Scymnus rubromaculatus 
(Goeze) A. craccivora Koch Akasya 

  A. pomi (De Geer) Elma 
  C. leucomelas Koch Kavak  
  M. persicae (Sulz.) Elma  
 Scymnus subvillosus (Goeze) A. craccivora Koch Akasya 
  A. fabae Scopoli Semizotu 
  A. gossypii Glov. Karpuz 
  A. pomi (De Geer) Elma 
  C. leucomelas Koch  Kavak  
  D. plantaginea (Pass.) Elma 
  D. pyri (B. D. Fons.) Armut 
  H. pruni (Geoff.) Şeftali 
  R. maidis (Fitch) Mısır 
  S. avanae (F.) Buğday 
 Vibidia duodecimguttata (Poda) Myzocallis coryli (Goeze) Fındık 
Diptera 
    Syrphidae Episyrphus balteatus (De Geer) A. craccivora Koch Demirdikeni 

  A. fabae Scopoli Kuzukulağı 
  A. pomi (De Geer) Elma 
  B helichrysi (Kalt.) Badem 
  D. plantaginea (Pass.) Elma 
  E. lanigerum (Haus.) Elma 
  H. pruni (Geoff.) Şeftali 
  M. rosae (L.) Gül 
  U. sonchi (L.) Yabancı ot 
 Heringia heringi Zett. C. leucomelas Koch Kavak  
  Pemphigus immunis Buckton Kavak  
  A. gossypii Glov. Karpuz 
 Ischiodon aegyptius Wied. A. gossypii Glov. Pamuk 
 Ischiodon scutellaris F. A. craccivora Koch Meyanotu 
  A. gossypii Glov. Kabak 
  B. brassicae (L.) Lahana 
  M. rosae (L.) Gül 
 Meliscaeva cinctella (Zett.) B. amygdalinus (Sch.) Badem 
  B. helichrysi (Kalt.) Badem 
 Metasyrphus corollae (F.) A. fabae Scopoli Isırganotu 
  A. gossypii Glov. Elma 
  A. urticata Gmelin Isırganotu 
  B. amygdalinus (Sch.) Badem 
  B. helichrysi (Kalt.) Badem 
  D. devecta (Walk.) Elma 
  D. plantaginea (Pass.) Elma 
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  H. tataricae (Aizenb.) Hanımeli 
  M. rosae (L.) Gül 
  M. persicae (Sulz.) Tütün 
 Paragus sp. A. gossypii Glov. Karpuz 
 Paragus aegyptius Mcq. A. fabae Scopoli Köygöçüren 
  A. davletshinae H. R. Lamb. Yabancı ot 
  A. craccivora Koch Akasya 
  A. gossypii Glov. Biber 
  B. brassicae (L.) Lahana 
  M. rosae (L.) Gül 
  U. sonchi (L.) Eşek marulu 
 Paragus tibialis (Fallen) A. fabae Scopoli Yapışkanotu 
 Scaeva albomaculata (Mcq.) A. tirucallis H. R. Lamb. Sütleğen 
  B. helichrysi (Kalt.) Erik 
 Scaeva pyrastri (L.) A. fabae Scopoli Köygöçüren 
 Syrphus vitripennis Meig. A. fabae Scopoli Isırganotu 
  A. gossypii Glov. Pamuk 
  A. pomi (De Geer) Elma 
  A. punicae Pass. Nar 
  A. urticata Gmelin Isırganotu 
  B. amygdalinus (Sch.) Badem 
  B.. helichrysi (Kalt.) Badem 
  D. plantaginea (Pass.) Elma 
  E. lanigerum (Haus.) Elma 
  H. pruni (Geoff.) Şeftali 
Cecidomyiida
e 

Aphidoletes aphidimyza 
(Rond.) A. gossypii Glov. Pamuk 

  A. tirucallis H. R. Lamb. Sütleğen 
  A. urticata Gmelin  Isırganotu 
  A. pomi (De Geer) Elma 
  H. tataricae (Aizenb.) Hanımeli 
  H. pruni (Geoff.) Kayısı 
Chamaemyiid
ae Leucopis griseola (Fall.) A. fabae Scopoli Fasulye 

  B. brassicae (L.) Lahana 
  M. persicae (L.) Tütün 
 

Sonuç olarak Diyarbakır ilinde Coccinella septempunctata (L.), 
Hippodamia variegata (Goeze), Hyperaspis quadramaculata Redten., Oenopia 
conglobata (L.), Scymnus pallipediformis Günth, Scymnus subvillosus 
(Goeze) Coccinellidae, Heringia heringi Zett., Episyrphus balteatus (De 
Geer), Paragus eagyptius Mcq., Syrphus vitripennis Meig. Syrphidae, 
Aphidoletes aphidimyza (Rond.) Cecidomyiidae ve Chrysoperla carnea 
(Steph.)‘da Chrysopidae familyasından gerek sayıca ve gerekse sık rastlanması 
bakımından en yaygın görülen türler olmuştur. Ayrıca bu çalışmada tespit 
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edilen V. duodecimguttata (Poda) ve H. heringi Zett. bölge için ilk kayıt 
niteliğindedir. 

Çalışma sonucunda yörede elde edilen predatörlerin yaprakbitleriyle 
beslendiği ve bunların önemli predatörler arasında bulunduğu bir çok araştırıcı 
tarafından kaydedilmiştir (Giray, 1970; Soydanbay, 1976; Şengonca, 1980; 
Lodos, 1981; Uygun, 1981; Uygun und Fürsch, 1981; Düzgüneş ve ark., 1982; 
Erkin, 1983; Zeren ve Düzgüneş, 1983; Türkyılmaz, 1984; Karaat ve ark., 1986; 
Özgür, 1986; Özkan ve Türkyılmaz, 1987; Kıran, 1994; Büyük ve Özpınar, 
1999). 

Diyarbakır’da yaprakbitlerinin doğal düşmanlarının tür zenginliği açısından 
çok çeşitlilik gösterdiği, çalışma alanının birçok yerinde ve çok çeşitli avlar 
üzerinde tespit edilen bu predatörlerin yaprakbitlerine karşı biyolojik 
mücadelede oldukça etkili olabilecekleri kanısına varılmıştır. 
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Güneydoğu Anadolu  Projesi (GAP) alanındaki  pamuklarda zararlı  
ve  avcı  böcek türlerinin  belirlenmesi * 

 Ali ÖZPINAR1                                     Abuzer YÜCEL2  
Özet 

Bu çalışma, GAP alanındaki pamuklarda  zararlı ve avcı böcek türlerini belirlemek 
üzere 1998-1999 yıllarında yürütülmüştür. Bu amaçla, Şanlıurfa ili esas olmak üzere 
Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin illeri pamuk ekim alanlarında örnekleme yapılmıştır. 
GAP alanı pamuklarında, emici böceklerden, Thrips tabaci Lindeman, Empoasca 
decipiens Paoli, Aphis gossypii Glover ve Bemisia tabaci (Genn.) ile  lepidopterlerden;  
Agrotis  segetum (D-Schiff), A. ipsilon Hufnagel, Spodoptera exigua Hübner, 
Helicoverpa armigera (Hübner),  Earias insulana  Boisduval ve Pectinophora 
gossypiella  (Saunders)  gibi zararlı türler tespit edilmiştir. Bu zararlıların üzerinde 
beslenen avcı böceklerden Aeolothrips intermedius Bagnall, Orius minitus (L.),  
Coccinella septempunctata L., Adonia variegata (Goeze), Scymnus levaillanti Muls, 
S. bivulnerus Capra, S. rubromaculatus (Goeze), S. pallideformis Günther, Nephus 
nigricans  Weise   Chrysoperla carnea Stephens, Nabis ferus (L.), N. pseudoferus 
Rem. ve Episyrphus balteatus  (De Geer) gibi türler saptanmıştır.  P. gossypiella’nın 
bölgedeki varlığı bu çalışmayla ilk kez kaydedilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: GAP, Pamuk, Zararlı türler, Avcı türler 

Summary 
Determination of the  pest  and predator species  on cotton of Southeastern 

Anatolia Project (GAP) area 

This study, was conducted to determine the pest and predator species on cotton in 
the GAP area in 1998-1999 years. This purpose, the samples were done on the cotton of 
mainly Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır and Mardin provinces. It was found as sucking 
pests, Thrips tabaci Lindeman, Empoasca decipiens Paoli, Aphis gossypii Glover and 
Bemisia tabaci (Genn); as lepidopterous,  Agrotis segetum (D-Schiff), A. ipsilon 
Hufnagel, Spodoptera exigua Hübner, Helicoverpa armigera (Hübner), Earias 
insulana  Boisduval and Pectinophora gossypiella  (Saunders). The other hand, 
recorded as the predators of these pests, Aeolothrips intermedius Bagnall, Orius 
minitus (L.),  Coccinella septempunctata L. Adonia variegata (Goeze) Scymnus 
levaillanti Muls, S. bivulnerus Capra, S. rubromaculatus (Goeze), S. pallideformis 
Günther, Nephus nigricans  Weise,   Chrysoperla carnea Stephens, Nabis ferus (L.), 
N. pseudoferus Rem. and Episyrphus balteatus  (De Geer) on the cotton of GAP area. 
P. gossypiela  was recorded the first time by this study.  

Key Words: GAP, Cotton, Pest species, Predator species,  
                                                           
* Bu çalışma TUBİTAK /TOGTAG tarafından desteklenen TARP/1824 nolu projenin 

bir bölümüdür. 
1 Çanakkale Onsekiz  Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü,  17100 

Çanakkale 
2 Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü,  63040 Şanlıurfa 
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Giriş 
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) alanına suyun verilmesiyle birlikte 

1998 yılında ülkemizdeki pamuk ekim alanlarının %40.65’i bu bölgede yer 
almıştır. GAP fizibilite raporlarına göre toplam ürün deseni içinde pamuk 
bitkisinin payı %25 olarak tahmin edilmiştir (Anonymous, 1996a). Ancak, 
sulamanın kısmen başladığı 1996 yılında GAP’ın  toplam ekili alanının 
%10’nunu oluşturan 280 000 hektarlık sulanan alanın %80’ninde pamuk 
bitkisinin yetiştirildiği bildirilmiştir (Anonymous, 1996b). Diğer taraftan, 1994 
yılında sulama öncesi, Harran ovasında pamuk ekim alanın payı %21 iken, 
sulama sonrası yıllara bağlı olarak bu oran artmış ve 1999  yılında %93’e 
ulaşmıştır (Anonymous, 1999).  

Bölgede, pamuk ekim alanlarındaki bu hızlı artışa paralel olarak bazı 
zararlılar salgın yapmış ve bunlarla mücadele kaçınılmaz hale gelmiştir. 
Bölgede, pamuğun fide döneminde  zararlı olan bu türlerden Thrips tabaci’ye 
karşı 1995 yılında 53 000 dekar, 1998 yılında ise yaklaşık 100 000 dekarlık 
alanda kimyasal mücadele yapılmıştır (Anonymous, 1998). Beyazsinek 
(Bemisia tabaci Gen.), 1997 yılında Harran ovasında,  sınırlı bir alanda da olsa 
pamuk alanlarında yüksek yoğunluğa ulaşmış ve bu alanın tümünün 
ilaçlanmasına karar verilmiştir. Yine  çalışmanın yürütüldüğü 1998 yılında 
Yeşilkurt  (Helicoverpa armigera Hbn.) salgın yapmış ve bu zararlıya karşı 
yeterli bilgi birikimine sahip olmayan bölge üreticisi, özellikle pazar arayışı 
içinde olan zirai mücadele ilaç sektörünün aceleci davranışının da katkısıyla 
geniş bir alanda uçakla ilaçlama yapmıştır. Uygun vd. (1995)’nın yaptıkları 
çalışmada, sulama sonrası adı geçen bu zararlıların sorun olabileceğine işaret 
etmiş, Göven ve Özgür (1990), ise T. tabaci ve H. armigera’yı sulama öncesi 
de bölge için ekonomik önemdeki zararlılar olarak bildirmiştir. Diğer taraftan, 
hasat sonrası tarlada kalan kör koza sayısındaki artışla Dikenlikurt (Earias 
insulana Boisduval)’un  verdiği zarar dikkatleri çekmiştir. Nitekim, Özpınar  
vd. (1998a), özellikle Harran ovasında sulama sonrası bu zararlının uygun 
konukçu varlığında ekonomik kayıplara neden olabileceği, Stam ve Elmosa, 
(1990) ise bu zararlının Suriye pamukları için  önemli olduğunu bildirmişlerdir.  

Hızlı bir gelişme süreci yaşayan bu bölgeye sulamayla birlikte bitki 
materyalinin kontrolsüz girmesi nedeniyle yeni zararlıların gündeme gelmesi, 
yetişmiş teknik eleman yetersizliği  ve pazar arayışı içinde olan tarımsal ilaç 
sektörünün kimyasal mücadeleyi ön plana çıkaran aceleci davranışı, zararlılar 
ile mücadelede uygun yöntemlerin geliştirilmesini ivedi hale getirmiştir. Bu 
amaçla, GAP alanı pamuklarında; zararlı ve avcı böcek türlerinin belirlenmesi 
ve entegre mücadele için gerekli alt yapının hazırlanması hedeflenmiştir. 
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Materyal ve Metot 
Çalışma, 1998-1999 yıllarında GAP alanında pamuk alanlarındaki zararlı 

ve avcı böcek türlerini belirlemek üzere Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır ve 
Mardin  illerinde yürütülmüştür. Pamuk ekim alanlarının yoğunlaştığı Şanlıurfa 
ili Harran ovasında haftada iki kez periyodik örnekleme, Adıyaman, Diyarbakır 
ve Mardin illerinde ise periyodik olmayan örneklemeler yapılmıştır. 

Örneklemede; gözle kontrol yöntemi, ağız aspiratörü, atrap  ve ışık tuzağı 
kullanılmıştır. Gözle kontrol yöntemi her parselde rasgele 5 farklı yerde seçilen 
20 bitkide; bitkinin temel gelişme döneminde (çıkıştan taraklanmaya kadar ki 
dönem) tüm bitkide, daha sonraki dönemlerde ise bitkinin alt ve orta 
kısımlarında birer, üst kısımlarında ise 2 yaprakta yapılmıştır. Kayıtlar tarlada 
tutulmuş, tanımında güçlük çekilen türler ağız aspiratörü ile çekilerek 
laboratuara teşhis için getirilmiştir. Ayrıca tarlanın değişik yerlerinde rasgele 
100 atrap sallanmış ve toplanan  böceklerin ölmeleri öldürme şişelerine alınarak  
sağlanmıştır.   

Pamuk bitkisinde zararlı olan  lepidopterlerden; Bozkurtlar (Agrotis spp), 
Pamuk çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exigua (Hübner)), Yeşilkurt ve 
Dikenlikurt gibi zararlı türler, Harran ovasında 4 farklı örnekleme istasyonuna 
yerleştirilen ve 165 Wattlık civa buharlı ampul kullanılarak elektrikle gece 
boyunca çalıştırılan Robinson tipi ışık tuzakları ile elde edilmiştir. Pamuğun 
yetiştirme periyodu boyunca çalıştırılan ışık tuzaklarına düşen erginlerin  
bozulmadan ölmeleri  tuzağın kazan kısmına yerleştirilen 1 kg’lık konserve 
kutulara doldurulan odun talaşı üzerine dökülen DDVP (Dichlorofos)’nin gaz 
haline geçmesiyle sağlanmıştır. Işık tuzakları periyodik olarak haftada iki kez 
kontrol edilmiş, kayıtlar tutulduktan sonra tuzaklar temiz olarak bırakılmıştır. 
Tuzakların içine düşen erginlerin bozulmadan ölmeleri için DDVP belli 
aralıklarla yenilenmiştir. Işık tuzaklarında elde edilemeyen Pembekurt 
(Pectinophora gossypiella Saund.) ile Dikenlikurt’un ergin öncesi dönemleri de 
hasattan sonra tarlada kalan kör kozalar toplanarak laboratuarda incelenerek 
belirlenmiştir.  

Pamuk alanlarındaki avcı türlerin populasyon yoğunluğu ise emici 
böceklerle birlikte  kaydedilmiş, tanımında güçlük çekilenler ağız aspiratörü ile 
alınarak teşhis için laboratuara getirilmiştir. Avcı böcek türlerinin ergin öncesi 
dönemleri ise üzerindeki  bitki parçasıyla  birlikte buz kabı içinde laboratuara  
getirilmiş ve ergin elde etmek için yöntemine uygun olarak kültüre alınmıştır. 
Tanımı yapılamayan zararlı ve avcı böcek türleri gerekli işlemlere tabi 
tutulduktan sonra  teşhis edilmek üzere ilgili uzmanlara gönderilmiştir.  
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Araştırma Sonuçları ve Tartışma  

Çalışmanın başladığı 1998 yılında GAP alanı  pamuklarında yoğunluğu 
yüksek olan  zararlı türler  belirlenmiş olup, pamuk bitkisinin fenolojik gelişme 
dönemlerine bağlı olarak dağılımları Cetvel 1’de verilmiştir. Örneklemenin 
yapıldığı GAP alanı pamuklarında Lepidoptera (10), Hemiptera (3), Homoptera 
(3), Thysanoptera  (1) ve Acarina (1) takımlarında olmak üzere toplam 18 
zararlı tür kaydedilmiştir. Uygun vd. (1995), sulama öncesi bu bölgede 
yaptıkları çalışmada 38 zararlı türün varlığını bildirmişlerdir. 

 

Cetvel 1. GAP alanı pamuklarında belirlenen  önemli zararlı türler ve bitkinin 
gelişme dönemlerine göre dağılımları 

Bitki fenolojisi Tür  adı Familya  Takım 
Thrips tabaci Lindeman Thripidae Thysanoptera 
Agrois segetum  (D-Schiff) Noctuidae Lepidoptera 
A. ipsilon Hufnagel Noctuidae Lepidoptera 
A. spinifera (Hübner) Noctuidae Lepidoptera 
A. crassa (Hübner) Noctuidae Lepidoptera 

Te
m

el
 G

el
iş

im
  

Spodoptera exigua (Hübner) Noctuidae Lepidoptera 
Heliothis armigera Hübner Noctuidae Lepidoptera 
H. nubigera  (Her.-Schaffer) Noctuidae Lepidoptera 
H. peltigera  (D- Schiff) Noctuidae Lepidoptera 
Empoasca decipiens Paoli Cicadellidae Homoptera 
Aphis gossypii Glover Aphididae Homoptera 
Bemisia tabaci Gen. Aleyrodidae Homoptera 

El
m

a 
O

lu
şt

ur
m

a 

Creontiades pallidus (Rmb) Miridae Hemiptera 
Oxycarenus hyalinipennis C. Lygaeidae Hemiptera 
Exolygus paratensis (L) Miridae Hemiptera 
Tetranychus urticae Koch Tetranchidae Acarina 
Earias insulana Boisduval Noctuidae Lepidoptera 
Pectinophora gossypiella  (Saund) Gelechidae Lepidoptera 
Bemisia tabaci Gen. Aleyrodidae Homoptera O

lg
un

la
şa

m
a 

Heliothis armigera Hübner Noctuidae Lepidoptera 

Pamuğun temel gelişim döneminde bildirilen zararlılardan  T.  tabaci ana 
zararlı olup, fide döneminde ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Fide 
döneminde zararlı olan diğer türlerden Agrotis spp 1998 yılında mevsim 
başında havaların yağışlı geçmesi nedeniyle dikkati çekmiştir. Bitkinin elma 
oluşturma ve olgunlaşma dönemlerinde zararlı olan H. armigera  1998 yılında 
mücadeleyi gerektirecek yoğunluğa ulaşmıştır. 1999 yılında ise populasyonu 
düşük düzeyde kalmıştır. Değişik araştırıcılar tarafından pamuk bitkisinin ana 
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zararlısı olarak belirtilen B. tabaci ve  A. gossypii  ile diğer emici türlerden E. 
decipiens ve T. urticae  gibi türler de pamuk bitkisinin elma oluşturma ve 
olgunlaşma döneminde tespit edilmiştir. Matthews (1989) T. tabaci ve  
Empoasca spp’yi erken dönem, A gossypii ve  Yeşilkurt’u orta dönem, diğer 
lepidopterler ile  B. tabaci’yi bir çok araştırıcının da belirttiği gibi  geç dönemin 
zararlısı olarak bildirmiştir. Yine pamuğun olgunlaşma döneminde belirlenen E. 
insulana ve P. gossypiella gibi zararlılar özellikle zarar verdikleri kör kozaların 
hasat sonrasında üreticiler tarafından fark edilmesiyle dikkati çekmiştir. 
Bölgede varlığı ilk kez Kıray (1964) tarafından bildirilen E. insulana’nın   GAP 
alanında sulama ile birlikte artan pamuk ekim alanlarına paralel olarak 
populasyonun artacağı (Özpınar vd. 1998b),  ve Suriye’deki pamukların önemli 
bir zararlısı olması (Stam ve Elmosa, 1990) nedeniyle de üzerinde durulması 
gerektiği kanısına varılmıştır.   

Harran ovasında pamuk alanlarında saptanan önemli zararlı türlerin yıllık 
toplam sayısal değerleri Cetvel 2’de verilmiştir.  

Cetvel 2.Harran ovası pamuklarında 1998 ve 1999 yıllarında belirlenen 
zararlılara ait sayısal değerler*  

                          1998  1999  
 
 
Zararlı türler 
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T. tabaci  101 217 214 319 55 79 92 122 
A. segetum   10 6 3 42 2 6 8 38 
A. ipsilon  3 28 2 35 5 27 32 129 
A. crassa 63 49 3 101 20 9 17 9 
S. exigua  1197 2022 423 2100 266 248 752 480 
H. armigera  371 846 287 146 11 26 41 11 
S.litıralis 1 6 0 6 0 5 0 13 
E. decipiens 31 76 26 47 14 14 34 22 
A. gossypii  1 7 24 0 4 3 2 7 
B. tabaci 71 22 31 25 11 136 10 13 
E insulana (Ergin) 78 117 20 8 29 145 66 21 
E insulana (Larva) 185 122 
P. gossypiella (Larva) 48 842 
* Bitki başına elde edilen ortalama değerlerin yıl boyunca toplamını ifade 
etmektedir. 
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Cetvel 2 incelendiğinde; S. exigua her iki yılda ışık tuzaklarında en yüksek 
sayıda elde edilmiştir. Ancak,  pamuk  alanlarında  sorun  olmadığı  
gözlenmiştir.  Bunun yanında H.  armigera  1998 yılında yüksek sayılarda elde 
edilirken, 1999 yılında bu değerlerin  düşük   kaldığı   saptanmıştır.   Diğer 
taraftan derlenen kayıtlara göre bu zararlının 1986, 1992 ve 1998 yıllarında 
salgın yaptığı ortaya çıkmıştır. Göven ve Özgür (1990), ise Yeşilkurt’un 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sulama öncesi pamuğun en önemli zararlısı  
olduğunu bildirmiştir.  

Pamuğun fide döneminde zararlı olan T. tabaci’nin populasyon yoğunluğu 
1998 yılında yüksek olmasına rağmen mevsim başında havaların yağışlı 
geçmesi nedeniyle ekonomik bir zarar oluşturmadığı; ancak populasyon 
yoğunluğunun daha düşük olduğu  1999 yılında mücadeleye gerek duyulduğu 
tespit edilmiştir. Buna karşın lepidopterlerde Agrotis türleri ise her iki yılda 
benzer sayıda elde edilmiş ve T. tabaci’nin aksine 1998 yılında fide döneminde  
sınırlı sayıda da olsa  mücadeleye gerek duyulmuştur. Bu durum Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde T. tabaci’nin fide döneminde pamuktaki zararı 
derecesinin daha ziyade ortamın nispi nemine bağlı olarak değiştiğini 
göstermektedir. 

Diğer önemli zararlılardan E. insulana’nın erginleri mevsim sonuna doğru 
Ağustos ayından itibaren ışık tuzaklarına düşmüş ergin yoğunluğu Harran 
ovasında her iki yılda da benzer bulunmuştur. Şanlıurfa ili pamuk ekim 
alanlarında  da zararlının larva yoğunluğu paralellik göstermiştir. Buna karşın 
bölgede varlığı ilk kez saptanan P. gossypiella’nın 1998 yılında tespit edilen 
larva sayısı 48 adet iken, 1999 yılında  bu sayı 842 adete ulaşmıştır.  Şanlıurfa 
ilinin diğer ilçelerinde de zararlı sayısındaki artışın benzer olduğu; nitekim 
Suruç, Viranşehir, Bozova ve Hilvan da 1998 yılında larva sayısı sırasıyla 2 0, 6 
ve 1 adet iken,  1999 yılında 9, 80, 19 ve 6 adet olarak kaydedilmiştir. Son 
yıllarda pamuk yetiştirilen Ege ve Çukurova bölgelerinde pamuk alanlarında  
değişik araştırıcıların üzerinde durduğu P. gossypiella’nın çalışmanın ilk yılında 
sadece birkaç yerde tespit edilmiş olması ve  2. yılda ise  daha geniş bir alana  
yayılması nedeniyle önemli bir konuma gelmiştir. Dolayısıyla bu sonucun, GAP 
alanında pamuk tohumluğunun sağlandığı Ceylanpınar’daki TİGEM tarafından 
dikkate alınması gerekir.  

Yine önemli zararlılardan B. tabaci ve A. gossypii’nin populasyon 
yoğunluğu her iki yılda da düşük düzeyde kalmıştır. Ancak, 1998 yılında 
Harran ovasında H. armigera’ya karşı kimyasal mücadelenin yapıldığı 
alanlarda mevsim sonuna doğru bu zararlıların yoğunluğunda bir artış 
kaydedilmiştir. Bu artış, mücadeleyi gerektirecek bir yoğunluğa ulaşamamıştır. 
Tüm GAP alanı dikkate alındığında, özellikle 1998 yılında A. gossypii’nin 
Diyarbakır ilinde Dicle vadisinde (37 adet/bitki) ve Mardin Nusaybin ilçesinde 
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de (27 adet/bitki) yüksek sayılara ulaştığı kaydedilmiştir.  Uygun vd. (1995),  
ise bu iki zararlının sulama sonrası ekonomik önem taşıyacaklarını 
bildirmişlerdir.   

Bu çalışmanın sonunda  GAP alanı pamuklarında çoğu genel avcı olmak 
üzere değişik takımlara ait 16 tür belirlenmiştir (Cetvel 3). Bölgede varlığına 
sıkça rastlanılan Sryphidae familyasında sadece bir tür kaydedilmiştir.  Gerçi, 
Uygun vd. (1995), yaptığı çalışmanın dışında yapılan pek çok çalışmada da 
Sryphidae familyasına ait türlerden söz edilmemiştir.  Coccinellidler, 
chrysopidler ve nabidler de düşük oranda saptanmıştır. Özellikle mevsim 
boyunca değişik kültür bitkilerinde yüksek sayıda gözlenen C.  carnea bu 
çalışmada düşük miktarda elde edilmiştir. Bu durum türlerin davranışları 
dikkate alınmadan genel bir örnekleme yönteminin uygulanmasından ileri 
geldiği, nitekim emici böcekleri belirlemek için uygulanan bu yöntemle elde 
edilen O. minitus ve A. intermedius gibi türlerin daha yüksek sayıda 
kaydedilmiş olması da bu sonucu desteklemektedir.   

 

Cetvel 3. GAP alanı pamuklarında belirlenen  önemli yararlı türler  

Tür Adı Familya Takım 
Adalia sp Coccinellidae Coleoptera 
Adonia variegata Goeze “ “ 
Coccinella septempunctata (L) “ “ 
Scymnus spp “ “ 
Episyrphus balteatus (De Geor) Syrphidae Diptera 
Orius minutus (L.) Anthocoridae Hemiptera 
Nabis ferus (L.) Nabidae “ 
N. pseudoferus Rem. “ “ 
Deraeocoris  pallens ( Rt.) Miridae “ 
Campylomma diversicornis Rt. “ “ 
Zanchius alatanus Hob.* “ “ 
Piocoris lurides (Fieb.) Lygaeidae “ 
P. erythrocehalus (P.-S.) “ “ 
Geocoris  pallidipennis (L.) “ “ 
Chrysoperla carnea Stehpens Chyrsopidae Neuroptera 
Aeolothrips intermedius Bagnall Aelothripidae Thysanoptera 

*Literatürde bu tür aynı zamanda fitofag olarak da geçiyor. 
 

Sonuç olarak, GAP alanında iklim koşullarına bağlı olarak  T. tabaci ve 
Agrotis türlerinin pamuğun fide döneminde zararlı olduğu; özellikle ilkbahar 
aylarının kurak geçtiği yıllarda T. tabaci’e karşı mücadeleye gerek duyulduğu 



 254

ortaya çıkmıştır. Yaprakbitleri, Yaprakpireleri ve Beyazsinek mevsim sonuna 
doğru artış kaydetmiş ancak, polulasyon yoğunlukları düşük düzeyde kalmıştır. 
Lepidopterlerden; Yeşilkurt, Dikenlikurt ve Pembekurt’un ise orta ve geç 
dönemde zararlı olduğu gözlenmiştir. Yeşilkurt’un 1998 yılında salgın yaptığı 
ve mücadele alanlarında ise Beyazsinek gibi emici zararlı böceklerin artış 
gösterdiği, dolayısıyla bu tür uygulamalarda gerekli duyarlılık gösterilmelidir. 
Diğer taraftan, tüm GAP alanı pamukları dikkate alındığında T. tabaci’nin 
Şanlıurfa pamuk alanlarında, Yaprakbitlerinin  ise Diyarbakır ili Dicle 
vadisinde ve Mardin ili Nusaybin ilçesinde yüksek sayılara ulaştığı 
kaydedilmiştir.  Avcı böcek türlerin  örneklenmesinde kullanılan atrap ve gözle 
kontrol yöntemleri tüm türlerin elde edilmesinde aynı düzeyde beklenen sonucu 
vermemiştir. Özellikle emici böceklerle beslenen A. intermedius ve Orius 
türleri yüksek sayıda kaydedilirken, bölgede  sıkça rastlanılan  Sryphidae ve C. 
carnea  gibi genel avcılar düşük sayıda belirlenmiştir. Buna rağmen, GAP alanı 
pamuklarındaki fitofag türlerin mevcut olan bu yararlı türler tarafından baskı 
altında tutulduğu gerçeği de gözden uzak tutulmamalıdır. Bu nedenle GAP alanı 
pamuklarında zararlılar ile mücadelede bu yararlı türlerin dikkate alınması 
gerekmektedir.  
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Rogases (Hymenoptera, Braconidae) – Parasitoids of Lepidoptera 
 
 

Ellada GUSEYNOVA1                              Ilhama KERIMOVA1 

 

Summary 

 
At present there are 11 species of Rogases parasitizing various representatives of 

lepidopterian in Azerbaijan. Many of these lepidopterian are dangerous pests of forest 
and agricultural plants. Being crepuscular organisms and having well developed 
searching behavior they easily find their hosts-the larvae of Noctuidae, Bombyыidae, 
etc. Parasitizing the latters Rogases play a great role in the natural management of their 
number. Host ranges of Rogases include such a wide spread pests as: Heliothis 
peltigera (Den.et Schiff.), Mamestra brassica (L.), Agrothis clavis (Hfn.), Agrothis 
segetum, (Den.et Schiff.), etс. Rogas bicolor (Spin.) and Rogas ductor (Thunb.) 
parasitizing Autographa gamma (L.)and Lycena icarus (Rott.)are the dominant species 
among Rogas.  

Key words: Parasitoid, Host, Pest 
 

Özet 
 

Bazı Lepidoptera türlerinin Rogas (Hymenoptera, Braconidae) cinsi parazitoitleri 

Azerbaycan’da yapılan bu çalışmada değişik lepidopter türlerini parazitleyen 
Rogas cinsine bağlı 11 tür belirlenmiştir. Konukçu Lepidoptera türlerinin çoğu orman 
ve kültür bitkilerinde zarar yapmaktadır. Crepuscular ve konukçusunu bulma yönünden 
başarılı davranış sergileyen parazitoit türler, konukçuları olan Noctuidae, Bombycidae, 
Lasiocampidae, Lymantriidae, Gelechiidae, Tortricidae vs. familyalarına mensup 
türlerin larvalarını kolayca bulmaktadırlar. Rogas cinsinin konukçuları arasında, 
Heliothis peltigera (Den. et Schiff.), Mamestra brassicae (L.), Agrotis clavis (Hfn.), A. 
segetum (Den. et Schiff.) (Noctuidae) gibi önemli zararlı türler bulunmaktadır. Rogas 
bicolor (Spin.) ve R. ductor (Thunb.) türleri Autographa gamma (L.) (Noctuidae) ile 
Lycena icarus (Rott.) (Lycaenidae)’un en önemli parazitoitleri olarak saptanmışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Rogas, Braconidae, Lepidoptera 
 

Introduction 
Braconidae is one of the largest families of Hymenoptera. It includes about 

15000 species. The fauna of the former USSR encompasses 2000 species. 
About 50 genera and 500 species of Braconidae included into Rogadinae 
                                                           
1 Laboratory of ecology and physiology of insects, NAS of Azerbaijan, 370073, 
pr.1128, kv.504, Baku, Azerbaijan e-mail:  ellada@bakililar.az; ilhama@bakililar.az  
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subfamily. Representatives of this subfamily are parasitoids of open lived larvae 
of Lepidoptera. Rogadins are endoparasitoids but parasitization character of the 
Rogadinae allows them to occupy  the intermediate  place between 
ectoparasitoids and endoparasitoids. 

Taxonomic information on this subfamily in Azerbaijan was given by 
professor  Abdinbekova  (1975, 1995). She has recorded 17 species of 
Rogadinae in Azerbaijan. From them 11 are in the collection of the Institute of 
Zoology of NAS of Azerbaijan. 

Material and Method 
Researches were carried out within 1996-2000 years at the laboratory and 

in the field. Physiological state of population of R. bicolor, R. ductor, A. 
gamma,L. icarus  was estimated according to methods of Zlotin (1989).  

Population of biotope by insects may have absolute, relative and average 
character. Absolute population of biotope depends on biological abilities of 
insect, method and technics of account of this population.It is determined by the 
number of individuals coming on the averagely one registration unit (1m2, 1 
tree, 20 strokes of hand net) and estimated by the formula below:   

Pab = K/H  

K – the number of helth insects in the sample; H – the number of 
registration units in the sample. 

The value of absolute population is used  for calculation of coefficients of 
reproduction and distribution.  

For estimation of average population of biotope by insects the formula 
below is used:  

Pav = (K1 + K2 + ….= Kn)/Hno  

K1 + K2 + Kn  - the number of helth insects in the 1, 2, …, n samples; H – 
the number of registration unites in the sample; no – total number of taken 
samples. 

Relative population is the share of samples (percentage) with the given 
species of insects. It characterizes the degree of occupation of the biotope by the 
species and estimated by the formula below: 

Prl = 100nc/no  

nc -  number of samples with the helth insects; no – total number of 
samples in the registrations. 
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Coefficient of reproduction is the ratio between absolute population of 
biotope by species in this year and that of last year, or  analogous ratio between 
two consecutive generations if species gives more than one generation. 
Coefficient of reproduction is estimated by the formula below:  

Kr = P2/P1  

P2 – absolute population of biotope by the species in this year (generation); 
P1 - absolute population of biotope by the species last year (generation). If  
Kr > 1 then number of species is increased as much as Kr more than unit.  

Coefficient of distribution is the ratio between relative population of 
biotope by the species in this year (generation) and that of last year. Coefficient 
of distribution is estimated by the formula below:  

Kd = Prl2/Prl1  

Prl2 -  Relative population of biotope by the species in this year 
(generation);            Prl1  - Relative population of biotope by the species last year 
(generation). If  Kd > 1 then it is the evidence of distribution of species 
(intensity of distribution is as much as Kd  more than unit).If Kd < 1 then  it 
shows that the area of species decreased. 

Coefficient of increase in number of insects is the ratio between 
coefficients of distribution for this year and that for last year. 

Results 

Analysis of all available information on genus Rogas and on the basis of 
own observations and researches the following results have been drawn: 

1. Host ranges of Rogas include narrow taxonomic group. They mainly 
parasitize 1-3 instar larvae of open living macrolepidoptera (Table1). 

2. Analysis of collection material of the Institute of Zoology of NAS of    
Azerbaijan resulted in revealing of 2 ecological groups of Rogas: mesophylls 
and eurybionts. Xerophils among Rogas are absent. Eurybionts are multiple (8 
species from 11) (Table 2). 

3. Distribution of rogases in cenoses has showed that they were found out 
mainly on fodder crops, motley grasses and in fruit gardens as well. Because 
grasses and trees are both the source of carbohydrates  and foods of hosts of 
rogases (Table3). 

4. Physiological state of populations of R. bicolor, R ductor and their 
hosts A. gamma and L. icarus were estimated. Indices of biotope population 



 260

and coefficients of intensity of reproduction were obtained. Findings are 
evidence of widening of area in small increase of number (Table 4.). 

 

Table 1. Ecological groups of rogases 

Ecological groups Species 
Mesophylls Xerophiles Eurybionts 

R.aestuosus + - + 
R.rugulosus  -  
R.schirjaevi + -  
R.ductor  - + 
R.dimidiatur  - + 
R.pallidator  - + 
R.circumscriptus + -  
R.rossicus  - + 
R.testaceus  - + 
R.geniculator  - + 
R.bicolor  - + 

 

 

Table 2. Distribution of rogases on cenoses. 
Cultivated cenoses Natural cenoses 
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R.aestuosus +  +    +  + + 16 
R.rugulosus       +  +  1 
R.schirjaevi       +    1 
R.ductor + +     + + + + 94 
R.dimidiatur +   +  + +    25 
R.pallidator +      + +   13 
R.circumscriptus +   +   + + + + 42 
R.rossicus +   +   +    59 
R.testaceus       +    1 
R.geniculator       +    1 
R.bicolor +    +  +    289 
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Table 3. Host ranges of rogases 
Parasitoids 

Hosts 
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Heliothuis peltigera (L) (Noctuidae) +           
Autographa gamma (L.) (Noctuuidae) +   +   +  +   
Aphthona euphorbia (Schr.) (Tortricidae)  +          
Oxicesta geographica (F.) (Noctuidae)  +          
Simyra.albovenosa (Goeze)  +          
Philudoria potatoria (L.) (Lasiocampidae)    +        
Mamestra brassicae (L.) (Noctuidae)    +        
Lasiocampa quercus(L.) (Lasiocampidae)     +       
Haplodrina alsines (Brahm.) (Noctuidae)     + + +     
Agrothis segetum (Den. Et Shciff.) (Noctuidae)     +       
A.exclamationis (L.) (Noctuidae)     +       
A.clavis (Hfn.) (Noctuidae)     +       
Orgyia dubia (Tausch.) (Lymantriide)     +       
Orgyia gonostigma (L.) (Lymantriidae)          +  
Euxoa tritici (L.) (Noctuidae)     +       
Arctia caja (L.) (Arctiidae)     +       
Cosmia subtilis (Stgr) (Noctuidae)     +       
Anarsia lineatella (Z.) (Gelechiidae)      + +     
Lithomoia solidaginis (Hb.)(Noctuidae)       +     
Malacosoma neustria (L.) (Lasiocampidae)        +    
Archips rosana (L.) (Tortricidae)       +  +   
Lycena icarus (Rott.) (Lycenidae)           + 
Spodoptera exiqua (Hb.) (Noctuidae)      +   +   

  

Table 4. Physiological state of population of R. bicolor, R. ductor and their 
hosts    A. gamma and L. icarus. 

Indices R.bicolor R.ductor A.gamma L.icarus 
Absolute population 
of biotope 0,28 0,24 0,6 0,4 

Average population 
of biotope 2,2 1,9 13,6 11,8 

Relative population 
of biotope 30% 25% 40% 36% 

Coefficient of 
reproduction 0,9 0,8 1,2 0,85 

Coefficient of 
distribution 1,4 1,28 1,025 1,125 

Coefficient of 
increase in number 1,2 1,1 0,8 0,92 
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Discussion and Conclusion   
Genus  Rogas includes about 320 species. From them about 100 species  

are in the Palearctic, about 70 species  in the fauna of the former USSR, 43 
species  in the Caucasus and 17 ones in the Azerbaijan fauna (Tobias, 1986). 

The main reason why this group is of such interest for us is that they are 
the parasitoids of lepidopterans among  which many agricultural and forest 
pests, such as A. gamma, L. icarus, M. brassicae, A. segetum, etc. Analysis of 
the collection material of the Institute of Zoology allows to divide rogases into 2 
ecological groups according to character of habitats (Table 1). 

As the Table 1 shows eurybionts are numerous. They include 8 species 
living both in the steppe stations and  mesophyte ones. Eurybiontic species are 
distinguished by the high ecological plasticity. They can occur in any cenoses. 
There are not xerophilous species among rogases. 3 mesophillous species were 
taken from forest and cultivated cenoses (fruit gardens). Some rogases were 
found both in the natural and cultivated cenoses (Table 2). 

As the Table 2 presents all 11 species of Rogas represented in the 
collection were found out on the fodder crops and motley grass. Fruit gardens 
also can be consider as frequently visited cenoses for rogases. It may be 
explained that blooming grasses and trees serve as suppliers  of carbohydratic 
food for rogases. Furthermore rogases can find a large number of hosts in these 
cenoses. Relatively poor visiting of mountain meadows is explained by the fact 
that as height is increased, frequency of occurence of rogases is decreased. 
Among Rogas found out in Azerbaijan R. ductor, R. bicolor and R. rossicus are 
consider to be masser and more frequently occured species. 

Rogas are the parasitoids of Lepidoptera among which there are many 
dangerous forest and agricultural pests. Having crepuscular activity and well 
developed searching behavior rogases can find their hosts quickly. Table 3 
represents the list of the rogases and their suitable hosts. 

Host/parasitoid system may be imagined as a completed biological system 
which is opened for influence of environmental conditions. For various types of 
biological complexes various populational and managing processes are typical. 
All components of any biological macrosystems are closely linked with each 
other and play an important role for conservation of all subsystems and whole 
system as well.  

It is necessary to analyze the state of all components making biological 
macrosystems in order to understand the processes occuring in this system. For 
this purpose we have studied physiological state of population of R. bicolor, R. 
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ductor, A. gamma and L .icarus. Indices of physiological state of populations 
of studied insects are presented in the Table 4. 

As the Table 4 shows indices of biotope population in hosts are higher than 
those in parasitoids. It is known that insects populated habitats with short term 
stability (for example due to seasonal changes or unfavourable effects of 
weather and influence of complex of entomophagous insects) usually have 
small measures, and they usually very mobile, with high reproductive potential 
and short time of generation. Such an adaptation of insects in changeable 
conditions of environment is called as r-strategy. According to litetrary data A. 
gamma damages to such vegetable and industrial crops in Azerbaijan as 
sunflower, fodder beet, pea, potato, turnip, cabbage, etc  (Pospelov, 1969; 
Aliev, 1984). It gives 3 generations. Becouse of long-winded oviposition period 
generations are laid over each other. That’s why exact determination of 
beginning and the end of oviposition period in every generation is not possible. 
Each female can lay from 500 to 1500 eggs during its life. These abilities give a 
chance to A. gamma to propagate under conditions of agrocenoses. We have 
obtained high values of the coefficients of reproduction, distribution and 
increase in number (Table 4). By these data we can judge about intensity of 
development of species. The value of coefficient of reproduction is the evidence 
of increase in reproduction of A. gamma during 2 seasons (spring, summer)of a 
year. High value of coefficient of distribution shows the widening of area of 
pest. According to the coefficient of increase in number we can say that increase 
of number of A. gamma was very small during research period. In a whole due 
to presented indices the physiological state of population of A. gamma is 
considered to be favourable regarding for that in strongly changed ecosystems 
(areas under crops) where action of natural enemies of pests is limited, tendency 
to stable the high number  of pest is kept. 

As regards the host of R.bicolor – L. icarus the value of the indices of its 
population of biotope is also high. It is not a dangerous pest. According to our 
findings it gives 3 generations. Reproductive potential of the female is 
averagely 300-500 eggs. It feeds on motley grasses. The value of relative 
population of biotope (36%) is evidence of high density of population. From 
obtained coefficients for L. icarus  the coefficient of distribution only was more 
than unit. It shows that intencity of reproductivity is not as high as it is in A. 
gamma. However widening of the area was registrated. 

 R.bicolor is a solitary, larval endoparasitoid. Parasitizes 1-3rd instar larvae 
of hosts. Host ranges of R. bicolor is quite wide. Some biological features of 
this species wide oligophagous nutrition, high productivity (potential 
productivity of female is 130 eggs), short period of development of one 
generation (20-25 days), well developed flight activity, relative stability to 
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temperature changes give a chance R. bicolor to adapt actively in the 
environment From hosts R.bicolor prefer L. icarus. Presented indices of 
physiological state of population of biotope by this species one can consider it 
to be satisfactory. Obtained coefficient of distribution and increase in number 
are more than unit what proves the high rate of increase in number and 
widening of area.  

R. ductor is always a solitary, larval endoparasitoid. Parasitizes small 
instar larvae of hosts. Among large number of hosts A. gamma is the most 
distributed dangerous pest of agriculture. R. ductor is a wide oligophagous 
parasitoid with a potential productivity equal to 150 eggs. The whole 
development from egg to adult takes 21 to 24 days. Long term period of 
oviposition causes generation laying over each other. This circumstances do it 
difficult to differentiate the generations. Indices of physiological state of 
population of this species are always high and allow to judge about favourable 
development of species, as the increase rate is high the area is widened. R. 
ductor adapts in the environment with success. 

In a whole physiological state of studied species of insects can be 
considered favourable, as all obtained values are positive. 
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Antakya ve çevresinde buğdayda zararlı yaprakbiti türleri ve 
doğal düşmanları 

 
Erdal SERTKAYA1         Abdurrahman YİĞİT1 

Özet 

Bu çalışma 1999-2002 yıllarında buğdayda zararlı yaprakbiti türleri ile doğal 
düşmanlarını belirlemek amacı ile Antakya ve çevresinde yürütülmüştür. Buğdayda 
zararlı yaprakbiti türleri olarak Rhopalosiphum padi Fitch ve Sitobion avenae F. 
belirlenmiştir.  Buğdayda  zararlı yaprakbiti türlerinin predatörleri olarak Coccinellidae 
(Coleoptera) familyasından Coccinella  septempunctata (L.), C.  undecimpunctata (L.), 
Synharmonia conglobata (L.) ve Adonia variegata (Goeze); Syrphidae (Diptera) 
familyasından  Episyrphus balteatus (DeGeer),  Metasyrphus corollae (F.), 
Melanastoma mellinum (L.), Meliscaeva auricollis (Meigeu) ve Sphaerophoria scripta 
(L.) ve Chrysopidae (Neuroptera) familyasından Chrysoperla carnea (Stephens) 
belirlenmiştir. Çalışmanın yapıldığı alanlarda C. septempunctata ve E. balteatus diğer 
türlerden daha yaygın olarak bulunmuştur. C. septempunctata’nın 2000-2001 yıllarında 
bulunma sıklığı % 63.35 ve 74.0; E. balteatus‘ un bulunma sıklığı ise % 69.15 ve 72.63 
olarak belirlenmiştir.  

Buğdayda zararlı yaprakbitlerinin parazitiodi olarak Aphidius uzbekistanicus 
Luthetzki (Hym., Aphidiidae) ve entomopatojen fungus olarak Metarhizium sp. 
belirlenmiştir. 

Bu çalışma sonuçlarına göre,  buğdayda zararlı yaprakbiti türlerinin doğal 
düşmanları ile genellikle baskı altına alınabileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Buğday, yaprakbiti türleri, doğal düşmanlar 

Summary 

Aphid species, injurious on wheat and their natural enemies in Antakya province 

This study was carried out during the years of 1999-2002 to determine aphid 
species, injurious on wheat and their natural enemies in Antakya province. 
Rhopalosiphum padi Fitch and Sitobion avenae F. were determined as aphid species 
injurious on wheat. Coccinella  septempunctata (L.),                              C. 
undecimpunctata (L.), Synharmonia conglobata (L.), Adonia variegata (Goeze), 
belong to Coccinellidae (Coleoptera) family, Episyrphus balteatus (DeGeer),  
Metasyrphus corollae (F.), Melanastoma mellinum (L.) Meliscaeva auricollis (Meigeu) 
and Sphaerophoria scripta (L.), belong to Syrphidae (Diptera) family, Chrysoperla 
carnea (Stephens) belong to Chrysopidae (Neuroptera) were found to be predators of the 
aphid species C.  septempunctata and E.balteatus were found to be the most abundant 
species. Relative abundance of  C. septempunctata and E. balteatus were found to be  as  
63.35 - 74.0 %, and 69.15 - 72.63 % in 2000-2001, respectively. 
                                                 
1 MKÜ Ziraat Fakültesi-Bitki Koruma Bölümü, 31034/ Hatay 
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Aphidius uzbekistanicus Luthetzki  was found as the parasitoid of aphid species 
and  Metarhizium sp. was found as entomopathogenic fungus.  

It is concluded that the aphid species, injurious on wheat could be controlled by 
their natural enemies in Antakya province. 

Key Words: Wheat, aphid species, natural enemies 

Giriş 
İnsan beslenmesinde önemli bir yeri olan buğday ülkemizde 8,7 milyon 

hektar ekiliş alanına sahiptir (Anonymous, 2000). Hatay Tarım İl 
Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 2000 yılında 1.010.200;  2001’ de ise 
1.018.000 dekar alanda buğday ekimi yapılmıştır. Türkiye’de buğdayda  zarar 
veren pek çok böcek türü olup, bu zararlılardan birisi de yaprakbitleridir. 
Ülkemizde buğdayda yaprakbitleri ile ilgili  pek çok çalışma  yapılmıştır (Lodos, 
1982; Elmalı ve Toros, 1994; Kıran, 1994; Özder ve Toros 1999). Yaprakbitleri 
buğdayın yaprak, sap ve başağında emgi yapmakta ve bazı türleri de virüs 
vektörü olarak önemli zararlar  vermektedir (Miller vd., 1992). Üreme güçleri 
oldukça yüksek olan yaprakbitleri, uygun ekolojik  şartlarda üzerinde yeterli 
doğal düşman baskısı olmadığı zamanlarda yüksek popülasyonlar 
oluşturabilmektedir. Nitekim 1999 yılında Doğu Akdeniz Bölgesi’nde buğdayın 
erken fenolojik döneminde (Şubat sonu Mart ayı başı) yüksek popülasyon 
oluşturmuş ve pek çok insektisit tavsiye dışı olarak kullanılmıştır.  

Antakya ve çevresinde buğday alanlarındaki  yaprakbiti türleri ve bu türlerin 
doğal düşmanları üzerinde bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada, buğdayda 
zararlı yaprakbiti türleri ile doğal düşmanlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.   

Materyal ve Metot 
Çalışmanın ana materyalini Antakya ve çevresinde buğdayda zararlı 

yaprakbiti türleri ile bunların doğal düşmanları oluşturmuştur. Araştırma 1999-
2002 yıllarında buğday ekiminin yoğun olarak yapıldığı Antakya, Serinyol 
Kırıkhan ve Reyhanlı’da yürütülmüştür.  

Örneklemeler her ilçede en az iki tarlada olmak üzere yaprakbitlerinin 
yoğun olarak görüldüğü Mart-Mayıs  aylarında 7-10 günlük aralıklarla 
yapılmıştır. Bunun için  seçilen tarlalar köşegenler doğrultusunda bölünerek, 
tesadüfi olarak seçilen 50 bitkinin ana sap,  yaprak ve başak üzerindeki nimf  ve 
ergin yaprakbitleri ile mumyalaşmış bireyler kayıt edilmiştir (Özder ve Toros, 
1999). Ergin öncesi dönemlerde olan yaprakbitleri ile doğal düşmanlar 
laboratuarda kültüre alınmış, gerektiğinde av olarak yaprakbiti kolonileri 
verilmiş ve erginleri elde edildikten sonra preparatları yapılarak tanıya hazır hale 
getirilmiştir (Düzgüneş, 1980).  
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Ergin predatörlerin toplanması için tarlayı temsil edecek şekilde her tarlada 
3 ayrı yerde olmak üzere toplam 50 atrap sallanmış, erginler KCN’lü şişelerde 
öldürülmüştür. Predatörler teşhis için uygun şekilde iğnelenip etiketlenmiştir.   

Mumyalaşmış yaprakbitleri araziden getirilerek tüp içerisinde parazitoit 
çıkarma kutularına aktarılmış ve çıkan parazitoitler %70’lik  alkolde 
saklanmıştır. Çalışma sırasında elde edilen fitofag ve entomofag türler konu 
uzmanlarına teşhis ettirilmiştir. 

Örneklemelerin yapıldığı dönemde toplanan yaprakbiti ve doğal düşman 
türlerin bulunuş oranları kendi gruplarında olmak üzere, her türdeki birey 
sayısının toplam birey sayısına bölünmesi ile % olarak hesaplanmıştır.  

Araştırma Sonuçları ve Tartışma  
Antakya ve çevresinde buğdayda beslenen yaprakbiti türlerinin 

Rhopalosiphum padi Fitch ve Sitobion avenae F. olduğu belirlenmiştir.R. padi’ 
nin 2000 -2002 yıllarında bulunuş oranları % 66.15, % 64.40 ve % 59.75,          
S. avenae’nın ise % 33.85, % 35.60 ve % 40.25 olarak belirlenmiştir  (Cetvel 1).   

     
Cetvel 1. Antakya ve çevresinde buğdayda beslenen yaprakbiti (Homoptera, Aphididae) 

türleri ve bulunuş oranları   
                 Bulunuş Oranı  (%) 

                                                   ---------------------------------------------------------- 
Tür     2000   2001  2002 
Rhopalosiphum padi   66.15  64.40  59.75 
Sitobion avenae    33.85  35.60  40.25 
 

Belirlenen her iki tür de buğdayın yaprak, sap ve başağında beslenmektedir. 
R. padi’nin buğdayda beslenen daha yaygın tür olduğu belirlenmiştir. R. padi ve 
S.avenae’nın yalnızca Antakya ve çevresinde değil,  ülkemizde buğday 
yetiştiriciliğinin yapıldığı öteki bölgelerde de bulunduğu bildirilmiştir (Elmalı ve 
Toros, 1994;  Kıran, 1994; Elmalı, 1996 a; Özder ve Toros, 1999).  

Tekirdağ’da buğdayda S. avenae, R. padi, Metopolophium dirhodum 
(Wlk.), Schizahis graminus Rond. ve Sipha elegans  Del Guercio’ın  zarar 
verdiği  belirlenmiş ve bu türler içerisinde gerek bu yörede, gerekse Konya 
ilinde buğdayda beslenen yaprakbitleri içerisinde en yaygın türün S.avenae 
olduğu bildirilmiştir (Elmalı ve Toros, 1994; Özder ve Toros, 1999). S. avenae 
ve R. padi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi hububat ekiliş alanlarında da tespit 
edilmiştir (Kıran, 1994). Miller vd. (1992), bazı ülkelerde yaptıkları çalışmalarda 
buğdayda beslenen altı yaprakbiti türü arasında R. padi’nin en yaygın tür 
olduğunu bildirmiştir.  

Rhopalosiphum padi ve S. avanae’nın Antakya ve çevresinde buğday 
dışında mısır bitkisinde de beslendiği gözlenmiştir. Bu türlerin özellikle mısırın 



 268

tepe püskül döneminde yoğun olarak bulunduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde 
ülkemizin diğer bölgelerinde  de bu türlerin mısırda beslendiği kayıt edilmiştir 
(Elmalı, 1996 b; Tozlu ve Özbek, 2000).  

Yaprakbitlerinin Doğal Düşmanları 
Antakya ve çevresinde buğdayda beslenen yaprakbitlerinin doğal 

düşmanları Cetvel 2’de verilmiştir. 
 
Cetvel 2. Antakya ve çevresinde buğdayda beslenen yaprakbiti türlerinin doğal 

düşmanları  
Takım / Familya Türler 
 
Coleoptera / Coccinellidae 
 
 
 
 
 
Diptera / Syrphidae 
 
 
 
 
Neuroptera / Chrysopidae 
 
Hymenoptera / Aphidiidae 
Moniliales 

Coccinella  septempunctata (L.) 
Coccinella   undecimpunetata (L.) 
Synharmonia  conglobata (L.) 
Adonia variegata (Goeze) 
 
Episyrphus balteatus (DeGeer) 
Metasyrphus corollae (F.), 
Melanostoma mellinum (L.) 
Meliscaeva auricollis (Meigeu 
Sphaerophoria scripta (L.) 
 
 
Chrysoperla carnea (Stephens) 
 
Aphidius uzbekistanicus Luthetzki 
Metarhizium sp. 

 
Coccinellidae familyasından Coccinella  septempunctata (L.),                 

C. undecimpunctata (L.), Synharmonia conglobata (L.) ve Adonia variegata 
(Goeze); Syrphidae familyasından Episyrphus balteatus (DeGeer),  
Metasyrphus corollae (F.), Melanastoma mellinum (L.) Meliscaeva auricollis 
(Meigeu)  ve Sphaerophoria scripta (L.); Chrysopidae familyasından 
Chrysoperla carnea (Stephens) yaprakbitlerinin predatörü olarak belirlenmiştir 
(Cetvel 2).  

Aphidius uzbekistanicus Luthetzki yaprakbitinin parazitoiti olarak 
bulunmuştur. Ayrıca yaprakbiti türleri üzerinde entomopatojen fungus olarak 
Metarhizium sp. belirlenmiştir (Cetvel 2).  

Çalışmanın yürütüldüğü alanda örneklemeler sırasında elde edilen avcı 
türlerden, 2000- 2001 yıllarında  coccinellid’lerin bulunma oranı % 55.97 ve    
% 54.03; syrphid’lerin bulunma oranı % 39.53 ve % 42.52; chrysopid türlerin 
bulunma oranı ise % 4.50 ve % 3.45 olarak belirlenmiştir (Şekil 1). Buna göre 
avcı türler içerisinde coccinellid’lerin sayısal olarak daha yaygın olduğu 
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anlaşılmıştır. 
Coccinellid ve syrphid’lerin bulunuş oranları türlere göre 2000-2001 

yıllarında incelenmiştir. C.  septempunctata % 63.35 ve % 74.0 bulunuş oranı 
ile her iki yılda da coccinellid’ler içerisinde ilk sırayı almıştır.                                 
C.  undecimpunctata ‘nın bulunuş oranı % 20.9 ve % 18.0 olarak belirlenmiştir.   
S. conglobata % 7.55 ve % 4.0, Adonia variegata ise % 8.20 ve % 4.0 
oranlarında bulunmuştur (Şekil 2). 

Çalışmada yaprakbitlerinin doğal düşmanı olarak Syrphidae 
familyasından  beş tür belirlenmiştir. Bunlardan E. balteatus % 69.15 ve %72.63 
bulunma oranı ile her iki yılda ilk sırada yer almıştır. M. corollae % 21.1 ve      
% 24.66, M. mellinum % 3.4 ve % 1.01, M. auricollis % 4.2 ve % 1.01,            
S. scripta % 2.15 ve % 0.067 oranında bulunmuştur (Şekil 3). 

Coccinellid’er içerisinde C. septempunctata, syrphid’ler içerisinde           
E. balteatus en yaygın türler olarak belirlenmiştir. Coccinellid ve syrphid’lerin 
buğdayda zararlı yaprakbitlerinin etkili doğal düşmanları olduğu, Tekirdağ ili ve 
çevresinde yapılan bir çalışmada da coccinellid’lerden C. septempunctata ve    
C. undecimpunctata, syrphid’lerden M. corollae ve E. balteatus’ un buğdayda 
yaprakbitleri ile beslenen en yaygın türler olduğu bildirilmiş (Özder ve Toros, 
1999), Konya’da,  buğdaydaki yaprakbitlerinin en etkili doğal düşmanı olarak 
coccinellid’ler  tespit edilmiştir (Elmalı ve Toros, 1994). Fransa’da buğdayda 
zararlı     R. padi  ve S. avenae’ nın doğal düşmanları içerisinde coccinellid ve 
syrphid’lerin ilk sıralarda yer aldığı bildirilmiştir (Fougeroux, 1984). Sekkat ve 
El-Bouhsinni (1992), C. septempunctata’ nın R. padi ve S. avena’ nın etkili 
predatörü olduğunu belirtmiştir. 

Bu çalışmada buğdayda zararlı R. padi ve S. avena ’nın parazitoiti olarak 
A. uzbekistanicus belirlenmiş, ancak bu parazitoitin etkisinin düşük olduğu 
gözlenmiştir. A. uzbekistanicus’un Tekirdağ ve çevresinde de R. padi’nin 
parazitoiti olduğu bildirilmiştir (Özder ve Toros, 1999). Bu çalışmada 
entomopatojen fungus olarak Metarhizium sp. belirlenmiştir. 

Sonuç olarak buğdayda zararlı yaprakbiti türlerinin tespit edilen doğal 
düşmanlarının epidemi yılları dışında yaprakbiti popülasyonlarını baskı altına 
alabileceği düşünülmektedir. İleride yapılacak çalışmalarla buğdayda yaprakbiti 
türleri ile doğal düşmanlarının popülasyon gelişmelerinin ve yaprakbitlerinin 
verim kaybına olan etkisinin araştırılmasının yararlı olacağı kanaatine 
varılmıştır. 
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Şekil 1. Antakya ve çevresinde 2000- 2001 yıllarında yaprakbitleri ile 
bulaşık buğday alanlarında Coccinellidae, Syrphidae ve 
Chrysopidae türlerinin bulunma oranları. 

 
 

Coccinellidae Sy rphidae Chrysopidae

%55.97 %39.53 

%4.50 

 
%42.52 %54.03 

%3.45 

%55.97 %39.53 

%4.50 2000 

2001 
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Şekil 2. Antakya ve çevresinde 2000-2001 yıllarında yaprakbitleri ile bulaşık 

buğday alanlarında Coccinellidae (Col.) türlerinin bulunuş oranları. 
 

%63,35

%7,55

%8,20

%20,90

Coccinella septempunctata Coccinella undecimpunctata
Synharmonia conglobata Adonia variegata

%74,0

%4,0%4,0

%18,0

2000
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Şekil 3. Antakya ve çevresinde 2000-2001 yıllarında yaprakbitleri ile bulaşık 
buğday alanlarında Syrphidae (Dip.) türlerinin bulunuş oranları. 

 

%69,15
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%21,10

%2,15

Episyrphus balteatus Melanostoma mellinum
Meliscaeva auricollis Metasyrphus corollae
Sphaerophoria scripta
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A Contribution to Ichneumonidae (Hymenoptera) fauna of Turkey: 
The subfamily Cremastinae 

 

Janko KOLAROV1   Saliha ÇORUH2   Hikmet ÖZBEK2   Erol YILDIRIM2 

Summary 

The specimens of Ichneumonidae collected mainly from eastern Turkey are 
studied, six species in four genera of the subfamily Cremastinae are recorded. Of these, 
three species are new for the Turkish fauna. The unknown male of Eucremastus priebei 
Kolarov is described.  

Key Words: Cremastinae, Ichneumonidae, Hymenoptera, Turkey, Fauna. 

 

Özet 

Türkiye Cremastinae faunasına katkılar (Hymenoptera, Ichneumonidae) 

Bu çalışmada Ichneumonidae familyasının Cremastinae altfamilyasından dört cinse 
ait altı tür saptanmıştır. Bunlardan üç tür ve bir cins Türkiye faunası için yeni kayıttır. 
Şimdiye kadar bilinmeyen Eucremastus priebei Kolarov’un erkeğinin tanımı 
yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cremastinae, Ichneumonidae, Hymenoptera, Türkiye, Fauna. 
 

Introduction 
Ichneumonidae is one of the largest family in the Insecta (and the largest 

family in the Hymenoptera) with at least 60 000 species occuring in worldwide 
(Wahl,1993). The same author also indicated that the numbers of 
Ichneumonidae have more species in cool moist climates than in warm dry 
ones. The eastern Palaearctic and eastern Nearctic regions including Turkey 
have special importance in this respect (Wahl, 1993).  

Although Ichneumonidae represents one of the most important parasitoids 
group as far as pest management is concerned the ichneumonid fauna of Turkey 
is not well studied. However, in recent years there are some studies on various 
subfamilies (Kolarov and Beyarslan, 1994; Kolarov, 1997; Kolarov et al., 
1997a, 1997b; Kolarov and Özbek, 1998; Yurtcan et al., 1999; Pekel, 1999; 
Kolarov et al., 1999; Pekel and Özbek, 2000; Özbek et al., 2000; Pekel et al., 
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2000; Kolarov et al., 2000; Özdemir, 2001; Kolarov et al., 2002a, 2002b; Pekel 
et al., 2002). 

Related to subfamily Cremastinae Kolarov (1995) listed only 11 species in 
five genera occuring in Turkey. Later with the studies of Kolarov (1997) and 
Pekel and Özbek (2000) this number increased to 42. In the present study the 
male of Eucremastus priebei Kolarov is described and six species are recorded. 
Of these three species are new for the Turkish fauna. With present study the 
number of species of Cremastinae have been recorded so far from Turkey have 
became 46. 

The materials are collected mainly from eastern Turkey with insect net and 
preserved in the Entomology Museum, Erzurum, Turkey (EMET) in the Plant 
Protection Department.  

Results 

The list of the species: 

Dimophora robusta Brischke, 1880  

Material examined: Erzurum: Oltu, Tutmaç-Başaklı, 1700-2000 m, 
2.VII.2000, ♀, 2 ♂♂, Horasan, Aras valley, 1500 m, 4.VI.2000, ♀, Aşkale; 
Aptalcık, 1750 m, 28.VI.2000, ♂.  

Distribution in the World: Palaearctic Region. 

New for the Turkish fauna.  

Cremastus gigas Heinrich, 1953 

Material examined: Erzurum: Horasan, Aras Valley, 1500 m 4.VI.2000, ♀, 
Konaklı, 2000-2400 m, 22.VII.2000, ♂. 

Distribution in the World: Palaearctic Region. 

New for the Turkish fauna.  

Temelucha variipes Szepligeti, 1899 

Material examined: Erzurum: Oltu, Tutmaç-Başaklı, 1700-2000 m, 
2.VII.2000 m, ♀. 

Distribution in World: Palaearctic Region. 

Distribution in Turkey: Edirne, Tekirdağ (Kolarov, 1997). 

Temelucha genalis Szepligeti, 1899 

Material examined: Isparta: Elmataş, 1050 m, 24.V.2000, 1050 m, ♀. 
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Distribution in World: Palaearctic Region. 

Distribution in Turkey: Edirne (Kolarov, 1997). 

Temelucha confluens Gravenhorst, 1829 

İncelenen Mataryal: Kars: Sarıkamış, Karakurt, 1450 m, 2.V.2000, ♀. 

Distribution in World: Palaearctic Region. 

Distribution in Turkey: Edirne (Kolarov, 1997). 

Eucremastus priebei Kolarov 

Male till now was not known. 

Front wing 7.2 mm long. Flagellum with 36 segments, postannellus 2.25 as 
long as wide, subapical segments square. Sternaulus distinct on the front half of 
mesopleurum. Parallel vein connected postnervulus in its upper 0.7 part. Middle 
tibia with single spur.  

Black; apical part of scapus from bellow, inner and outer eye arbitae, base 
of mandible, two triangular spots on mesonotum, base of lateral carinae of 
scutellum, tegula, subtegular ridje, apical half of front and middle coxae, apical 
third of hind one yollow; legs darkened from bellow; abdominal tergits III-VII 
and apical half of paramerae reddish laterally and apically. 

Material examined: Erzincan, Avcılar, 1300 m, 26.V.2001, ♂. 

Distribution in the World: Palaearctic Region. 

This genus and species are new for the Turkish fauna. 

Literature 
Kolarov, J., A. Beyarslan, 1994. New and little known Turkish Metopiinae 

(Hymenoptera, Ichneumonidae). Second  Nat. Sci. Conf. Ent., 25-27 
October, 1993, Sofia, 92-94. 

Kolarov, J., 1995. A catalogue of the Turkish Ichneumonidae (Hymenoptera). 
Entomofauna 16 (7): 137-188.  

Kolarov, J., 1997. A review of the Cremastinae of the Balkan peninsula, Turkey 
and Cyprus with zoogeogrophical notes. Beitr. Ent. 47: 169-199.  

Kolarov, J., Yurtcan M.,A, Beyarslan, 1997a. New and rare Ichneumonidae 
(Hymenoptera) from Turkey. I. Pimplinae, Tryphoninae, Phygadeuontinae, 
Banchinae and Ctenopelmatinae. Acta Entomol. Bulg. 3(4): 9-12.  

Kolarov, J., Beyarslan, A., M.Yurtcan, 1997b. Ichneumonidae ((Hymenoptera) 
from the Gökçeada and Bozcaada Island, Turkey. Acta Entomol. Bulg. 3 
(4): 13-16.  



 

 278

Kolarov, J., H. Özbek, 1998. New and little known Metopiinae (Hymenoptera, 
Ichneumonidae) from Turkey. Linzer Biol. Beitr. 30 (1): 127-130. 

Kolarov, J., Özbek H., E. Yıldırım, 1999. New distributional data of the Turkish 
Ichneumonidae (Hymenoptera). I. Pimplinae and Tryponinae. J. Ent. Soc. 
Res. 1 (2): 9-15.  

Kolarov, J., Pekel, S., Özbek, H., Yıldırım, E., Ö. Çalmaşur, 2000. New 
distributional data of the Turkish Ichneumonidae (Hymenoptera). III. 
Subfamily Ophioninae. Proceedings of the Fourth Turkish National 
Congress of Entomology. - 12-15 September, Aydın, 349-356.  

Kolarov, J., Pekel, S., H. Özbek, 2002a. New and little known Turkish 
Tryphoninae (Hymenoptera, Ichneumonidae) from Turkey. Acta Entomol. 
Bulg., (In press)  

Kolarov, J., Pekel, S., H. Özbek, 2002b: New and little known Acaenitinae 
(Hymenoptera, Ichneumonidae) from Turkey. Türk. Entomol. Derg. (In 
press)  

Özbek, H., Pekel, S., J. Kolarov, 2000. New distributional data of the Turkish 
Ichneumonidae (Hymenoptera). II. Ctenopelmatinae and Campopleginae. J. 
Ent. Soc. Res. 2 (1): 17-24.  

Özdemir, Y., 2001. The species of Diplazontinae and Tryphoninae 
(Hymenoptera: Ichneumonidae) from Central Anatolia. Türk. Entomol. 
Derg., 25 (3): 183-192.  

Pekel, S. 1999. New and little known Turkish Banchinae (Hymenoptera, 
Ichneumonidae). Acta Entomol. Bulg. 1: 37-41.  

Pekel, S., H. Özbek, 2000. Faunistic and systematic study bon the subfamily of 
Cremastinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) in Erzurum province. Türk. 
Entomol. Derg. 24 (3): 215-228. 

Pekel, S., Kolarov, J., H. Özbek, 2000. New records of the subfamily Banchinae 
(Hymenoptera, Ichneumonidae) from Turkey. J. Ent. Soc. Res. 2 (3): 1-4.  

Pekel, S., Özbek, H., J. Kolarov, 2002. New and rare taxa of Ichneumonidae 
(Hymenoptera) from Turkey. J. Ent. Soc. 4 (1): 1-4. 

Wahl B. D., 1993. Family Ichneumonidae, p. 395-442. In Goulet, H. & Huber, 
J. T. (Eds.): Hymenoptera of the World: An Identification guide to families. 
Research Branch Agriculture Canada Publication 1894/E. 668 pp. 

Yurtcan, M., Beyarslan, A., J. Kolarov, 1999. Investigation on the 
Ichneumonidae (Hymenoptera) fauna of Turkey. V. Diplazontinae and 
Ichneumoninae. Acta Entomol. Bulg. 1: 34-36.  

 



Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi,  4-7 Eylül 2002, ERZURUM 
 

279 

Üç Entomopatojen nematodun Akdeniz meyve sineği [Ceratitis capitata 
(Wied) (Diptera: Tephritidae)] pupalarına etkileri 

İlker KEPENEKCİ1   Cevdet ZEKİ1   Ayşe ÖZDEM1   Güler ÖZTÜRK1 

Özet 

Böceklerle biyolojik mücadelede; Entomopatojen nematodlar (EPN)’dan 
Steinernema, Neosteinernema (Rhabditida: Steinernematidae) ve Heterorhabditis 
(Rhabditida: Heterorhabditidae) cinslerine ait türler, diğer nematod gruplarına göre çok 
önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada ülkemizde daha önce tespit edilen 
entomopatojen nematodlardan Steinernema carpocapsae (Weiser), Heterorhabditis 
marelatus Liu & Berry ve H.bacteriophora Poinar’nın Akdeniz meyve sineği 
[Ceratitis capitata (Wied) (Diptera: Tephritidae)] pupaları üzerine etkisi laboratuvar 
koşullarında 3 farklı sıcaklık (10;15; 25 °C) ve 3 farklı konsantrasyonda (25; 50; 100 
enfektif larva /0.2 ml su) denenmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre, C.capitata pupalarında ölüm oranları (uygulamadan 1 
hafta sonra) S.carpocapsa, H.marelatus ve H.bacteriophora’nın 25 enfektif larva /0.2 
ml su konsantrasyonunda, 25 °C’de sırasıyla ortalama %0.4, %0, %1.2; 50 enfektif 
larva /0.2 ml su konsantrasyonunda, 25 °C’de %1.2, %0.2, %3.1; 100 enfektif larva /0.2 
ml su konsantrasyonunda, 10 °C’de %5.6, %8.9, %4.4; 15 °C’de %14.4, %14.4, %18.9; 
25 °C’de %40.0, %34.4, %65.6 olarak bulunmuştur. Her üç nematodun 25 ve 50 
enfektif larva /0.2 ml su konsantrasyonlarında, 10 ve 15 °C’de C.capitata pupalarında 
ölüm görülmemiştir. Pupalardaki ölüm oranları yani etkiler, üç türde, konsantrasyona ve 
sıcaklığa bağlı olarak artış göstermiş ve en yüksek etki 100 enfektif larva /0.2 ml su 
konsantrasyonunda ve 25 °C’de %65.6 pupa ölümü ile H. marelatus‘da bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Entomopatojen nematodlar, Ceratitis capitata, pupa, etki. 

Summary 

Effects of three entomopathogenic nematodes on Mediterranean fruit fly [Ceratitis 
capitata (Wied) (Diptera: Tephritidae)] pupae 

Entomopathogenic nematode species (EPN) as Steinernema, Neosteirnema 
(Rhabditida: Steinernematidae) and Heterorhabditis (Rhabditida: Heterorabditidae) 
play an important role among other nematode groups in biological control of insects. 

In this study, the effect of S.carpocapsae, H. marelatus and H.bacteriophora 
determined before in our country on pupae of C.capitata was researched under 
laboratory conditions in three different temperatures (10;15;25oC) and at three different 
concentrations (25;50;100 infective juveniles /0.2 ml water). 

According to the results death ratio in C.capitata pupae one week after the 
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application are; S.carpocapsae, H. marelatus and H.bacteriophora at 25 infective 
juveniles /0.2 ml water concentration and in 25oC degree average 0.4%, 0%,1.2% 
respectively; at 50 infective juveniles /0.2 ml water concentration and in 25oC degree 
1.2%,0.1%,3.1% respectively; at 100 infective juveniles /0.2 ml water concentration 
and in 10oC degree 5.6%,8.9%,4.4% respectively; 15oC degree 14.4%, 14.4%, 18.9% 
respectively; 25oC degree 40.0%, 34.4%, 65.6% respectively. 

For all nematodes at concentrations of 25 and 50 infective juveniles /0.2 ml water 
concentration in 10 and 15oC degrees no death of C.capitata pupae was observed. The 
death ratio of pupa differed in three species according to concentration and temperature 
and the highest effect was found in H marelatus at concentration of 100 infective 
juveniles /0.2 ml water concentration and 25oC degree and 65.6%. 

Key Words: Entomopathogenic nematodes, Ceratitis capitata, pupae, effect. 

Giriş 

Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata Wied.), Dünya’da üzerinde en 
fazla çalışılmış ve çalışılmakta olan en önemli zararlılardan biridir. Polifag 
olması, Dünya’nın tropik ve subtropik tüm bölgelerine yayılmış olması ve Dış 
karantina zararlısı olması önemini daha da arttırmaktadır. Ülkemizde Kuzey 
Ege’den (Balıkesir, Edremit, Havran), Doğu Akdeniz (Hatay)’e kadar uzanan 
sahil şeridimiz turunçgil sahalarında devamlı faaliyet göstermektedir. Bu 
turunçgil sahalarının dışında meteorolojik koşulların uygun olduğu yıllarda, 
zaman zaman bazı taş çekirdekli (Şeftali, kayısı) ve yumuşak çekirdekli (Elma, 
armut, ayva, trabzon hurması) meyvelerde de epidemi yapabilmektedir. Ancak 
mücadelesi genellikle bir ihraç ürünü olan turunçgillere yönelik olduğundan, 
turunçgil sahaları dışında kapama bahçe olan diğer konukçulardaki zararı 
genellikle ihmal edilmekte bu durum önemli zararlara neden olmaktadır. 

Entomopatojen nematodlar (EPN) olarak bilinen Steinernema, 
Neosteinernema  ve Heterorhabditis (Rhabditida) cinslerine ait türler, 
böceklerin biyolojik mücadelesinde diğer nematod gruplarına göre çok önemli 
bir yere sahiptir. Dünya’da, Steinernema cinsine ait 22, Neosteinernema 
cinsine ait 1, Heterorhabditis cinsine ait 8 olmak üzere toplam 31 EPN türü 
tespit edilmiştir (Hominick vd., 1997). 

Türkiye’de EPN’lar ile ilgili çalışmalara son yıllarda başlanmıştır. Şimdiye 
kadar Özer vd., 1995 tarafından Rize’den alınan toprak örneklerinde S.feltiae 
(Filipjev, 1934); Kepenekci vd., 1999 tarafından Ekecik (Aksaray) kışlağından 
toplanan Kımıl (Aelia rostrata Boh.) popülasyonlarında H.bacteriophora 
Poinar, 1976; Kepenekci ve Susurluk, 2000 tarafından Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Kampüs arazisinden alınan toprak örneğinde H.marelatus Liu 
and Berry, 1996 ve son olarak Kepenekci ve Öztürk, 2001 tarafından Alanya 
(Antalya) ilçesindeki orman alanından alınan örneklerin birinde S.carpocapsae 
(Weiser, 1955) saptanmıştır.  
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Biyolojik mücadelede kullanılan etmenler arasında EPN’ın kullanımlarının 
son yıllarda artış gösterdiği dikkat çekmektedir (Kaya ve Gaugler, 1993). 
Biyolojik mücadelede kullanılan ilk EPN, Steinernema glaseri (Travassos, 
1931) olup, bu nematod Popillia japonica Nwn.’ya karşı 1935 yılında 
kullanılmıştır (Glaser ve Farrell, 1935). EPN’ler ABD, Almanya, Kanada ve 
Japonya’da yoğun olarak kullanılmaktadır. EPN’ın bu kadar yüksek oranda 
tercih edilmelerinin başlıca nedenleri: Kitle üretimlerinin diğer biyolojik 
mücadele etmenlerine göre daha kolay olması, konukçusunu bir gün gibi kısa 
bir sürede öldürmesi ve çevreye toksik etki göstermemesidir (Ehlers, 1996).  

EPN sindirim sistemlerinde bulunan simbiyont bir bakteri ile yaşarlar ve 
konukçusu olan böceğin içine giren EPN bu bakteriyi böceğin içine salarak o 
böceğin ölümüne neden olurlar. Bu bakteriler, Xenorhabdus spp. ve 
Photorhabdus spp.’dir. Böceğe giriş yapan ve ölümüne neden olan EPN, 
enfektif larva (IJs) olarak adlandırılan biyolojik dönemindedir. Bu dönem 
nematodların 2. dönem larva kütikulası içerisinde yer alan 3. dönem larva 
dönemlerine karşılık gelmektedir. EPN’ler böcek vücuduna bu dönemde 
girerler ve ergin olup iki döl verirler. İkinci dölün sonunda oluşan enfektif 
larvalar yeni konukçular aramak için ölen böceği (kadavrayı) terk ederler. EPN 
türleri çok geniş bir konukçu dizisine sahiptir, örneğin; DD-136 olarak da 
bilinen S.carpocapsae 11 takımın 75 familyasına ait 250 adet böcek türüne 
etkilidir (Poinar, 1979; Peters, 1996). EPN daha çok toprak kökenli veya en az 
bir biyolojik dönemini toprakta geçiren zararlı böcek türlerine karşı çok daha 
etkili olarak kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda özel formülasyonlar 
geliştirilerek bitkilerin toprak üstü aksamında da uygulanabilmektedir (Glazer, 
1995).  

EPN’ların tespit edilen ırkları dünyada birçok zararlı gruplarına karşı hem 
laboratuvar hemde tarla/bahçe koşullarında denenmektedir. Poinar vd., 1977 
Meyve sinekleri’nden Rhagoletis pomonella (Walsh.) pupaları’nın doğal 
ortamında Steinernema sp. tarafında enfekte edildiğini bildirmektedirler. 
Meyve sinekleri’ne karşı yapılan EPN’lar ile ilgili çalışmalar; California 
(A.B.D.)’da yapılan laboratuvar denemelerinde S.carpocapsae (Meksika ırkı) 
ve H.heliothidis (Khan, Brooks and Hirschmann, 1976) başarılı bir şekilde 
C.capitata erginlerini enfekte etmiştir (Poinar ve Hislop, 1981). Lindegen ve 
Vail, 1986 yaptıkları laboratuvar çalışmasında C.capitata, Dacus cucurbitae 
Coguillett (Kavun sineği) ve D.dorsalis Hendel (Şark meyve sineği)’e karşı 
S.feltiae’yı denemişler ve sırasıyla %92, %85 ve %86 etki elde etmişlerdir. 
Diğer bir araştırmada, C.capitata’ya karşı yapılan bahçe denemesinde %85’in 
üzerinde başarı elde edilmiştir (Lidegner vd., 1990). R. indifferens Curan 
pupalarına karşı beş EPN türü (S.carpocapsae, S.feltiae, S.riobrave Cabanillas, 
Poinar and Raulston, 1994 H.marelatus ve H.bacteriophora) laboratuvar 
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koşullarında denenmiş ve en yüksek pupa ölümüne sırasıyla S.carpocapsae, 
S.feltiae ve H.bacteriophora (1. deneme: %72.5±1.27, %70±0.38, 
%62.5±0.79; 2. deneme: %83.3±1.89, %73.3±1.26, %60±0.93) neden olmuştur 
(Stark ve Lacey, 1999). Gazit vd., 2000 C.capitata’nın son dönem larvalarına 
karşı 12 EPN ırkını denemişler ve S.riobrave (Sr TX ırkı) ve Heterorhabditis 
sp. (H IS-5 ırkı) uygulamalarında C.capitata’nın son dönem larvalarında ölüm 
oranını %80’in üzerinde bulmuşlardır. Yine aynı araştırmada, altı EPN ırkında 
bu oran %30’un üzerinde ve dört ırkta ise etki %20’nin altında olduğu 
bildirilmektedir. 

Ülkemizde bugüne kadar dört farklı EPN türü tespit edilmesine karşın, bu 
türlerin ekonomik önemdeki konukçuları üzerindeki etkileriyle ilgili kayıtlar 
henüz mevcut değildir. Bu çalışmada, daha önce Türkiye’de tespit edilen 
S.carpocapsae, H.marelatus ve H.bacteriophora türlerinin neden olduğu 
C.capitata pupaları ölüm oranları 3 farklı konsantrasyon ve 3 farklı sıcaklıkta 
belirlenmiştir.  

Materyal ve Metot 

Çalışmanın ana materyalini S.carpocapsae, H.bacteriophora, H.marelatus 
türlerine ait popülasyonlar, bu nematodların izolasyonu, üretilmesi için 
kullanılan Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Galleriidae) kültürü ile 
C.capitata pupaları oluşturmuştur. 

Çalışmada kullanılan C.capitata pupaları: Bucak (Burdur) ilçesindeki 
şeftali bahçesinden toplanan C.capitata larvaları ile bulaşık meyveler, 
laboratuvar’da kültüre alınarak erginler elde edilmiştir. Bu erginlerin Golden 
çeşidi elmalara yumurta bırakmaları sağlanarak, kitle üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Denemede bu kültürlerden elde edilen pupalar 
kullanılmıştır.  

Çalışmada kullanılan EPN türleri: S.carpocapsa, H.bacteriophora ve 
H.marelatus Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü’nde bulunan stok 
kültürden alınmıştır. 

Her bir EPN türü, 25, 50, 100 IJs/0.2 ml su olmak üzere 3 farklı 
konsantrasyonda ve 3 farklı sıcaklıkta (10, 15, 25oC) denenmiştir. Deneme her 
bir konsantrasyon ve sıcaklık için 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışmada 
12 hücreli (her biri 24 mm çapında 20 mm derinliğinde) plastik kaplar 
kullanılmıştır. C.capitata pupaları her bir hücrenin alt kısmına yerleştirilmiş ve 
üzerine yaklaşık 3 g steril kum ilave edilerek hücrenin dolması sağlanmıştır 
(her bir uygulama için 10 ayrı hücrede 10 ayrı pupa denemiştir). Hazırlanan 
konsantrasyonlar mikropipet ile hücre yüzeyine verilmiştir. Kontrollerde hücre 
yüzeyine su verilmiştir. Uygulamalardan 1 hafta sonra (Stark ve Lacey, 1999) 
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pupalar disekte edilmiş ve EPN tarafından enfekte edilenler sayılarak tesadüf 
blokları deneme deseni faktöriyel düzende istatistiki olarak değerlendirilmiştir. 

Bu araştırmanın sonunda; veriler “MINITAB” paket programı ile varyans 
analizi ve ortalamalar arası farkların istatistiki olarak önemli olup olmadığı 
“MSTAT” paket programında çoklu karşılaştırma yöntemlerinden “Duncan 
testi” ile belirlenmiştir. 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 
Elde edilen sonuçlara göre, C.capitata pupalarında ölüm oranları 

S.carpocapsa, H.marelatus ve H.bacteriophora’nın 25 IJs/0.2 ml su 
konsantrasyonunda, 25 °C’de sırasıyla ortalama %0.4, %0, %1.2; 50 IJs/0.2 ml 
su konsantrasyonunda, 25 °C’de %1.2, %0.2, %3.1; 100 IJs/0.2 ml su 
konsantrasyonunda, 10 °C’de %5.6, %8.9, %4.4; 15 °C’de %14.4, %14.4, 
%18.9; 25 °C’de %40.0, %34.4, %65.6 olarak bulunmuştur. Her üç nematodun 
25 ve 50 IJs/0.2 ml su konsantrasyonlarında, 10 ve 15 °C’de C.capitata 
pupalarında ölüm görülmemiştir. Pupalardaki ölüm oranları yani etkiler, üç 
türdede, konsantrasyona ve sıcaklığa bağlı olarak artış göstermiş ve en yüksek 
etki 100 IJs/0.2 ml su konsantrasyonunda ve 25 °C’de %65.6 pupa ölümü ile 
H.marelatus‘da bulunmuştur (Şekil 1 ve Cetvel 1). Deneme sonunda kontrol 
olarak kullanılan pupalarda hiçbir ölüm gözlenmemiştir. 

Bu çalışmada elde edilen bulguların C.capitata’nın mücadelesine yönelik 
olarak EPN’lerin bahçe koşullarında denenmesi ve kullanılmasına ışık tutacağı 
ümit edilmektedir. 
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Şekil 1. Steinernema carpocapsae, Heterorhabditis bacteriophora ve H. 
marelatus’un farklı konsantrasyon ve sıcaklıklarda uygulanması sonucu 
Ceratitis capitata pupalarında görülen ölüm oranları. 
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Preliminary screening of new natural enemies of Yellow starthistle, 
Centaurea solstitialis L. (Asteraceae) in Eastern Anatolia 
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Summary 

Yellow starthistle, Centaurea solstitialis, a winter annual weed native to Eurasia, 
was accidentally introduced in the United States in mid XIX century. Yellow starthistle 
is one of the most important noxious weeds in the Western United States, infesting 3,7 
million ha of rangelands, pastures, roadsides and abandoned croplands in 23 states. 

Biological control is one of the principal approaches to the management of this 
weed and, when integrated with other weed control strategies, is retained to be the most 
effective method of control. A program for the biocontrol of YST has started in 1969; 
since then, eight capitulum-feeding coleopteran and dipteran agents have been released 
in US. Among them, the weevil Eustenopus villosus and the tephritid fly Chaetorellia 
succinea have begun to significantly impact yellow starthistle seed production. 

Aim of the present work is to discover and select new natural enemies of YST, 
with more emphasis on the root-boring and crown-feeding insects, attacking the weed at 
the young phenological stages, to associate to the already established pool of capitulum-
feeding insects. The area for such research has been selected in Central and Eastern 
Anatolia on the basis of the large distribution of the target weed in the region and as a 
result of previous surveys that highlighted a particular abundance of YST natural 
enemies. Between them, a particular emphasis was put for the crown and root borer 
weevil Ceratapion basicorne, a candidate biocontrol agent that attach the weed at the 
early rosette stage. Field observations on different wild Carduinae and open-field host 
range tests carried out in 3 localities in Erzurum area indicate the restricted oviposition 
and larval survival host range of the weevil, limited to the target weed in choice 
conditions, despite to a larval development on the crop Carthamus tinctorius under no-
choice conditions in laboratory. 

A preliminary screening of potential biocontrol agents has been carried out in the 
Erzurum area in the spring-summer 2001: several species of Diptera, Coleoptera and 
Hemiptera were found feeding on wild YST or emerged from plants kept in laboratory, 
as well as several hymenopteran parasitoids. 

Key Words: Yellow Starthistle, Centaurea solstitialis, New Natural Enemies 
                                                 
1 Biotecnology and Biological Control Agency (BBCA), Rome, Italy, 
massimo.cristofaro@casaccia.it 
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Atatürk University, 25240 
Erzurum, Turkey 
3 USDA ARS, Albany, CA, USA 
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Özet 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Centaurea solstitialis L. (Asteraceae)’in yeni doğal 
düşmanları üzerinde ön çalışmalar 

Avrasya’ya özgü tek yıllık bir yabancı ot türü olan ve Türkçe’de Peygamber Çiçeği 
(Çakırdikeni) olarak bilinen Centaurea solstitialis, 19. yüzyılın ortalarında kazara 
ABD’ye geçmiştir. Şu anda, ABD’nin batısındaki 23 eyalette çayır, mera, yol kenarları 
ve terkedilmiş tarım alanlarının 3,7 milyon hektarında bulunan C. solstitialis, en önemli 
ve zararlı yabancı otlardan biri durumundadır. 

Bu yabancı otun kontrolünde oldukça önem arz eden biyolojik mücadele, diğer 
yabancı ot kontrol yöntemleri ile entegre edildiğinde, en etkili metot olarak 
görünmektedir. C. solstitialis’in biyolojik mücadelesi için 1969 yılında bir program 
başlatılmış, bitkinin topuzları içerisinde beslenen sekiz coleopter ve dipter türü biyolojik 
kontrol ajanı olarak ABD’ye götürülmüştür. Coleopterlerden Eustenopus villosus 
(Curculionidae), dipterlerden ise Chaetorellia succinea (Tephritidae), bu yabancı otun 
tohum verimini önemli derecede azaltmaya başlamıştır. 

Bu çalışmanın amacı, şu anda topuzlarda beslendiği belirlenen böceklerle birlikte, 
erken dönemde bitkiye saldıran, kökboğazı ve kökte beslenen daha etkili yeni doğal 
düşmanları ortaya koymak ve seçmektir. Çalışma alanı olarak seçilen ve hedef alınan 
yabancı otun oldukça yaygın olduğu Orta ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yapılan ön 
sürveylerde, bitkinin doğal düşmanlarının da dikkat çekici düzeyde olduğu 
belirlenmiştir. Bu doğal düşmanlar arasında, kök ve kökboğazında beslenen Ceratapion 
basicorne (Apionidae), erken rozet döneminde bitkiye saldırdığı için önemli bir 
biyolojik kontrol ajanı olarak görülmektedir. Erzurum’da üç lokalitede, farklı yabani 
Carduinae türleri üzerinde yapılan gözlemler ile konukçu testi çalışmaları yapılmıştır. 
Bu çalışmalarda, arazi şartlarında C. solstitialis’i baskı altına alan böceğin, laboratuar 
şartlarında Carthamus tinctorius üzerinde larvaları gelişmesine rağmen, belirli şartlarda 
yumurtlama ve larval yaşamı için konukçu çevresinin sınırlı olduğu görülmüştür. 

Erzurum’da potansiyel biyolojik mücadele ajanları üzerinde 2001 yılı ilkbahar ve 
yaz aylarında yapılan ön araştırmalarda, yabani C. solstitialis üzerinde beslendiği 
belirlenen veya laboratuarda kültüre alınan bitkilerden elde edilen bazı Diptera, 
Coleoptera ve Hemiptera türü ile birkaç hymenopter parazitioti saptanmıştır. 

Key Words: Peygamber Çiçeği, Centaurea solstitialis, Yeni Doğal Düşmanlar 

Introduction 
Yellow starthistle has become a weed of extreme importance in 23 USA 

states, with the most serious infestations being found in Arizona, California, 
Idaho, Oregon, and Washington (Maddox et al., 1985). In these states, in excess 
of 3.7 million ha of rangeland, pastures, abandoned croplands, natural areas, 
wastelands, and roadsides have been degraded by this no indigenous plant (Lass 
et al., 1996). It is believed that the weed was most likely introduced into North 
America on multiple occasions as a contaminant of alfalfa seed (Medicago 
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sativa L.) originating from the Mediterranean Basin of Europe (Roché and 
Talbott, 1986). 

Yellow starthistle is an herbaceous winter annual. In the United States, 
autumn rains normally initiate achene’s germination but some germination may 
also occur during the winter and spring. Rapid germination and seedling root 
growth give yellow starthistle the ability to occupy a site by capturing and 
utilizing resources before most other competing vegetation. The transition from 
seedling to rosette begins in late winter and continues into late spring. The plant 
bolts during May and June to produce erect spreading stems that are branched 
from the base and grow to a height of 20 to 75 cm. Bud development occurs 
from mid-June to early July, and anthesis occurs from mid-July to September 
(Maddox, 1981). Several thousand achenes may be produced per plant under 
optimal conditions (Maddox et al., 1985). About 90% of the achenes are viable 
at maturity, but the remaining percentage becomes dormant and may remain 
viable in the soil for a decade or more (Callihan et al., 1993). 

The dense canopy formed by a monoculture of the weed blocks light 
penetration to the soil surface and effectively eliminates the emergence or 
growth of competing, edible forage species, reduces livestock and wildlife 
grazing capacity, and diminishes endemic plant species diversity. Dried plant 
skeletons can also provide fuel for late summer wildfires. The capitula spines 
may physically injure browsing animals and also effectively deter human access 
to heavily infest recreational or other lands. If ingested in sufficient quantity by 
horses, the plant can cause a chronic and potentially fatal neurological disorder 
called “chewing disease”, or equine nigropallidal encephalomalacia (Cordy, 
1978; Panter, 1991). 

The rapid spread of yellow starthistle has resulted in annual expenditures of 
private and public funds for management programs. Effective suppression of 
existing infestations must involve a systematic and persistent effort over several 
years, the effort being based upon the utilization of multiple, cost-effective 
population management methods. Yellow starthistle suppression methods 
include herbicides, mowing, hand-pulling/cultivation, prescribed burning, 
encouraging or reseeding competitive, perennial forage plant species, controlled 
grazing, and biological control organisms (Thomsen et al., 1996). 

The employment of biotic organisms is an attractive, long-term population 
reduction technique for yellow starthistle in the western United States because a 
large percentage of the land dominated by this weed is only marginally 
productive, and investments required for the application of various chemical, 
cultural, and mechanical controls are frequently not economically feasible. The 
successful use of arthropod biological control agents may aid in lessening the 
plant’s invasiveness and abundance, and represents an effective, low cost, and 
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environmentally acceptable form of weed suppression, especially when 
integrated with other management methods. 

The use of biological control agents will not quickly reduce C. solstitialis 
infestations, nor totally prevent further spread of the weed. Nevertheless, 
biological control organisms most definitely should be included as part of a 
larger integrated vegetation management effort (Piper, 1992). 

Field surveys of arthropods and pathogens associated with yellow 
starthistle in Eurasia were begun by United States Department of Agriculture, 
Agricultural Research Service (USDA-ARS) scientists in 1959 and the 
Commonwealth Institute of Biological Control (subsequently the International 
Institute of Biological Control, and now CAB Bioscience) in 1961 (Zwölfer, 
1969). As a result of these investigations, a complex of six capitulum-infesting 
arthropods was eventually imported into and released in the western United 
States (Turner and Fornasari, 1995; Turner et al., 1995):  

Urophora jaculata Rondani, Urophora sirunaseva Hering, Chaetorellia 
australis Hering, Chaetorellia succinea Costa (Diptera: Tephritidae); 
Bangasternus orientalis Capiomont, Eustenopus villosus Boheman, Larinus 
curtus Hochhut (Coleoptera: Curculionidae) (Piper, 2001). 

The six insects that have become established appear to have excellent 
potential to greatly diminish yellow starthistle seed production, especially C. 
succinea and E. villosus. Collectively, the oviposition periods of these 
bioagents bracket the entire period of capitulum development in the weed: from 
egg deposition on very early, closed capitulum buds by B. orientalis; through 
oviposition on intermediate to late, closed capitula by C. australis, C. succinea, 
E. villosus, and U. sirunaseva; to egg laying in flowering capitula by L. curtus 
(Turner et al., 1995). 

Efforts are being continued by USDA-ARS and partner Organizations 
entomologists to identify, study, and clear additional natural enemies that 
damage the rosette stage of yellow starthistle. The weed appears to be highly 
susceptible to mortality factors at this stage in its life cycle. Arthropods 
attacking the rosette could increase plant mortality or even substantially reduce 
the number of capitula available for attack by the already introduced 
assemblage of capitulum phytophages (Piper, 2001). 

Since 1997, different surveys for C. solstitialis rosette phytophages have 
been carried out in the Mediterranean Basin and in Central Asia. The most 
commonly encountered insects were weevils in the genus Ceratapion 
(Coleoptera: Apionidae), with C. basicorne (Illiger) (Clement et al., 1989), 
appearing to be the dominant species of those collected.  
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The present work has been initiated in 2001 by a jointed team of 
entomologists, weed specialists and plant pathologists of the Department of 
Plant Protection, Faculty of Agriculture at the Atatürk University of Erzurum, 
Turkey, Biotechnology and Biological Control Agency (BBCA) of Rome, Italy, 
and the USDA-ARS Exotic and Invasive Weeds Unit, Albany CA, USA. Main 
targets of such cooperation were to evaluate the specificity and the impact on 
the target weed of Ceratapion basicorne in field conditions, and to widen the 
knowledge of YST natural enemies in Central and Eastern Anatolia, two of the 
most promising areas for the individuation of new biocontrol agents for C. 
solstitialis. 

Material and Method 
In 2001 wide areas of Central and Eastern Anatolia were explored with 

particular emphasis on the Erzurum (Northeast Turkey) and Cappadocia (South 
Central Turkey) regions to survey the entomofauna associated with C. 
solstitialis. Insects were collected with different methods (sweeping of canopy, 
dissection of roots and stems, visual inspections and collection from plants kept 
in laboratory), and at different plant stages. Insects were then sent to specialists 
for identification. 

In 2001 wide surveys have been carried out in Central and Eastern 
Anatolia; of more than 30 locations 3 (Aşkale, Çat and Horasan) have been 
selected for host range and impact evaluation tests, due to the high infestation 
rate (> 80%) and the vicinity with the city of Erzurum. In 2002, host range 
experiment for Ceratapion basicorne, three field plots have been set up to 
compare the specificity of C. basicorne towards two YST biotypes (US and 
Turkish) and two varieties of safflower (Carthamus tinctorius L.). 

Results and Discussion 

In this study, the most remarkable species as biocontrol agents for 
Centaurea solstitialis are reported in Table 1. 

Table 1. List of the most important insect collected on YST in 2001 

DIPTERA, Tephritidae 
Terellia uncinata White 
Urophora quadrifasciata s. str Meigen 
Urophora affinis Frauenfeld 
Acanthiophilus helianthi Rossi 
Urophora sirunaseva Hering 
Chaetorellia succinea Costa 
Chaetorellia australis Hering 
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COLEOPTERA, Curculionidae 
Ceratapion basicorne Illiger 
Ceratapion onopordi Kirby 
Larinus filiformis Petri 
Lixus scolopax Boheman 
Chrysomelidae 
Psylliodes sp. nr. chalcomera Illiger 
HEMIPTERA, Tingidae 
Tingis sp. 

Beside these insect species, a very promising eriophid mite (likely from the 
genus Aceria), has been found on C. solstitialis in the Cappadocia region, and 
its biology and life-cycle are currently under screening in Italy and California. 

Between the identified entomofauna associated with yst, the following 
species have been selected as potential biocontrol agents for the target weed: 
Ceratapion basicorne, Larinus filiformis, Psylliodes sp. nr. chalcomera, 
Tingis sp. and the eriophid mite. In 2001 preliminary field and field cage 
observations have been made on the biology and life-cycle of the two weevils 
C. basicorne and, in particular, L. filiformis. The latter weevil adults feeds on 
young buds preferring bigger ones for oviposition that takes place from mid 
June to mid July on the Eastern Anatolia highlands; eggs hatch after 10-15 days 
from oviposition and larvae feed in the capitula for 15-20 days. At the end of 
their development about 50% of capitula resulted damaged with 100% of seeds 
damaged in the attacked buds. The life cycle of L. filiformis acquires a special 
interest when compared to the life cycle of another, already introduced in the 
US, capitula-feeding weevil: Eustenopus villosus; the activity of the adults of 
this species takes place between july and the end of august while the adults of 
L. filiformis are active between june and late july, so that the presence of both 
biocontrol agents in an infested area could likely cover a large part of the 
flowering period of yst. 

Preliminary observations on biology carried out at the Atatürk University 
Plant Protection Dept. In 2001, indicate that L. filiformis, in sinergy with E. 
villosus, could cover a large part of the flowering stages of YST (Figure 1). 

In 2001 the work on C. basicorne was centered mostly on the evaluation of 
the distribution and of the infestation rates on yst, for the final selection of the 
field locations for the open field host specificity and impact evaluation tests. 
The extensive survey that has been performed, covering a vaste area with over 
30 sample sites, each of them recorded with dedicated field cards, confirmed the 
wide distribution of the weevil especially in Easten Anatolia, where the 
infestation rates were generally high, varying from 60 to 100%. For this reason 
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6 sites with an infestation rate higher than 80% were selected and, among them, 
3 locations were chosen to carry out the field experiments due to their vicinity 
of the city of Erzurum (120 km range). 

 

Figure 1. Life-cycle of Larinus filiformis in Eastern Anatolia in 2001, in 
comparison with Eustonopus villosus life-cycle. 

During spring 2002 four field plots were set up, three specificity evaluation 
bioassays and one impact evaluation test. The specificity field plots compared 
the infestation rate of C. basicorne on C. solstitialis turkish and US biotypes 
and two varieties of Carthamus tinctorius of economic importance. The plants 
were seeded and growed at the Atatürk University facilities and then transferred 
to the open field in late april; the experimental areas were fenced and left 
undisturbed. 

In may-june 2002 the wild yst plants in the immediate vicinity of the field 
plots were constantly monitored to evaluate the developing stages of C. 
basicorne and, at the beginning of june, plants were removed and kept in a dry 
place to allow the insects to complete their development and emerge. The 
results of those experiment are currently under analysis and are thus far from 
being complete, anyway preliminary investigations of the plants showed almost 
100% of C. basicorne attack on both yst biotypes and almost 0% attacks on 
Carthamus tinctorius (Table 2). 
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Table 2. Open Field Host Range Test Results in Horasan in 2002. 

 USA-YST TR-YST OLE LIN 
Infestation Rate 86 100 0 0 
Average 1.08 1.48 0 0 
Total 27 37 0 0 
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Amasya ili elma bahçelerinde bulunan zararlı ve yararlı akar türleri ile 

popülasyon yoğunluklarının saptanması üzerinde bir araştırma
* 

Rana İNCEKULAK1                    Osman ECEVİT 2 

Özet 

Amasya (Merkez) ve ilçeleri (Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, 
Suluova ve Taşova)’nde 1999- 2001 yıllarında yürütülmüş olan bu çalışmada, elma 
bahçelerinde bulunan zararlı ve yararlı akar türleri ile popülasyon yoğunlukları 
belirlenmiştir. 

Bölgede bulunan akar türlerinin tespiti için Amasya (Merkez) ve ilçelerinde, 
toplam 135 bahçede sürveyler yapılmıştır. Bu sürveyler sonucunda yörede 17 akar 
türü tespit edilmiştir. Bunlardan, Tetranychidae familyasından 4, Eriophyidae 
familyasından 2, Tarsonemidae familyasından 1 ve Tenuipalpidae familyasından 1 
olmak üzere sekizi zararlı akar türüdür. Ayrıca Phytoseiidae familyasına ait 5, 
Stigmaeidae familyasına ait 1 ve Tydeidae familyasına ait 2 predatör akar türü ile 1 
tanede Acaridae familyasından nötr akar türü saptanmıştır.  

Araştırma kapsamında Amasya (Merkez)’da bulunan ilaçsız iki elma bahçesindeki 
akar türlerinin popülasyonları da takip edilmiş olup, bu iki bahçede, predatör türlerin 
zararlı akar popülasyonunu ekonomik zarar eşiğinin altında tutabildiği saptanmıştır.  

Anahtar kelimeler : Elma, akar türleri, popülasyon yoğunluğu 

Summary 

A research on determination of harmful and benefical mite species in apple 
orchards in Amasya and their population densities 

In this research, mite species habiting in the apple orchards and their seasonal 
fluctuations in the Center and Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, 
Suluova and Taşova districts of Amasya province were determined in 1999- 2001. 

Surveys were done to determine mite species in 135 apple orchards. During 
surveys, 17 mite species were found in the region. Of 8 species which were identified as 
harmful mites, 4 species were found to be members of Tetranychidae, 2 species of 
Eriophyidae, 1 species of Tarsonemidae and 1 species of Tenuipalpidae. Also, 5 species 
from Phytoseiidae, 1 species from Stigmaeidae and 2 species from Tydeidae, which are 
all kown as benefical mite species, were determined. In addition to these, 1 species from 
Acaridae were found as neutral species. 
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By following populations of mite species, it was also found that predatory species 
identified in two apple orchards in Amasya (Center), in which pesticides were not 
used,can be suppress harmful mites under economic thresold level. 

Key words : Apple, mite species, population density 

Giriş 

Yumuşak çekirdekli bir meyve türü olan elma (Malus communis L.), 
severek yenilen, ayrıca gıda sanayiinde kullanılarak da değerlendirilebilen 
önemli bir tarım ürünüdür. 

Elmanın gen merkezlerinden birini oluşturan Türkiye, üretim açısından 
Çin, Almanya ve ABD’den sonra dördüncü sırada yer almakta ve dünya elma 
üretiminin % 5’ini karşılamaktadır (Anonymous, 2001). Elma yetiştiriciliği için 
uygun bir ekolojiye sahip olan Amasya ili ise, toplam 309.325 elma ağacı sayısı 
ve 30.315 ton/da’lık üretimi ile Türkiye elmacılığı açısından önemli bir yere 
sahiptir (Anonymous 1996, 1998). 

Elma bahçelerinde sorun olan pek çok zararlı akar olduğu gibi, onlarla 
beslenerek yararlı olabilen türler de vardır. Zararlılar, yaprak lekelenme ve 
dökülmelerinden, meyve kalite ve veriminin düşmesine kadar varan önemli 
zararlara yol açabilirler (Anonymous, 1995). Yararlı türler ise, bu denli tehlikeli 
olabilen akarlar ile beslenerek, onların yoğunluklarını ekonomik zarar eşiği 
altında tutabilirler. Ancak Ülkemizde, elma bahçelerinde bulunan akar türleri 
üzerine çalışmış fazla araştırmacı bulunmamaktadır. Bu az sayıdaki 
araştırmacılardan Ecevit (1981) Erzurum, Yiğit ve Uygun (1982) ise, Adana, 
İçel, Kahramanmaraş illeri elma bahçelerinde bulunan türleri saptamışlardır. 
Ayrıca Düzgüneş ve Kılıç (1983) içinde Amasya’nın da bulunduğu 11, 
Çobanoğlu (1993 a, b, c, d) ise 5 farklı bölgedeki incelemelerinde, Amasya 
elma bahçelerinde bulunan akarlardan sadece phytoseiid türleri belirlemişlerdir. 
Ancak bu çalışmalardan başka, özellikle yöredeki bütün akar türlerini, 
popülasyon değişimleri ile birlikte veren herhangi bir araştırmaya 
rastlanmamıştır.  

Bu sebeplerden dolayı ele alınmış olan bu çalışmada, Amasya (Merkez) ve 
ilçeleri (Göynücek, Gümüşhacıköy Hamamözü, Merzifon, Suluova Taşova) 
elma bahçelerinde bulunan akar türleri ve popülasyon değişimlerinin tespit 
edilmesi amaçlanmıştır.  

Materyal ve Metot 

Bu çalışma 1999-2001 yıllarında Amasya (Merkez) ve ilçelerinde 
yürütülmüş olup, çalışmanın materyalini bölgedeki elma ağaçlarında bulunan 
akar türleri oluşturmuştur. 
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Akar türlerinin tespit edilmesi  

Yörede bulunan akar türlerini tespit etmek amacıyla, toplam 42 köydeki, 
135 elma bahçesinde sürveyler yapılmıştır (Cetvel 1). Tespit edilen bu 
bahçelere vejetasyon döneminde (1999 Mart – 1999 Kasım, 2000 Mart – 2000 
Kasım, 2001 Mart-2001 Kasım ) birer aylık periyotlar ile gidilerek her ağaçtan 
10 adet olacak şekilde yaprak örnekleri alınmıştır. Her bahçeden örnek alınacak 
ağaç sayısı ise o bahçede bulunan toplam ağaç sayısına göre belirlenmiştir 
(Cetvel 2). Yaprak örneklerinde bulunan akarların preparatları Ecevit (1976)’in 
önerdiği şekilde yapılarak, teşhise hazır hale getirilmişlerdir. 

Cetvel 1. Çalışmanın yürütüldüğü bölgeler ve örneklenen bahçe sayısı 

İl/ ilçe Köy 
Bahçe 
Sayısı 

Köy 
Bahçe 
Sayısı 

Köy 
Bahçe 
sayısı 

Köy 
Bahçe 
sayısı 

Yenice  7 Toklucak 5  Gözlek  2 Sevincer  1 
Kayabaşı 7 Kapıkaya  3  İlyas  2 Uygur  1 Amasya -Merkez 
İpekköy 7 Bağlıca  2  Ezinepazar  1 Yassıçal  2 
Akören 5 Suluca 3  Dereköy 2 Kurnaz 1 

Suluova 
Kutlu 4 Saygılı 2  Harmanağılı 2 Uzunoba 1 
Dutluk 6 Çambükü 3  Ilıca 3 Duruca 2 

Taşova 
Karabük 6       
Merkez 6 Sarıköy 5  Yakacık 3 Bahçecik 1 

Merzifon 
Karamustafa 5       

Gümüşhacıköy Yazıyeri  8 Konuktepe 4  Karacaören 3   
Damlaçimen 2 Bekdemir 2  Çulpara 1 Kertme 1 

Göynücek 
Gediksaray 2  Şarklı 2     

Hamamözü Yeniköy 4 Hıdırlar 3  Çayköy 3   

Cetvel 2. Bahçedeki toplam ağaç sayısına göre, örneklenen ağaç sayısı (Madanlar ve Kısmalı, 1991)  

Bahçedeki ağaç sayısı Örnek alınan ağaç sayısı 

0- 50 Tüm ağaçlardan 

51-200 50 Ağaçtan 

201-400 60 Ağaçtan 

400 den fazla Toplam ağaç sayısının %10’u kadar ağaçtan 

Popülasyon değişimlerinin belirlenmesi 

Tespit edilen akar türlerinin popülasyon değişimlerini tespit çalışmaları, 
araştırma öncesindeki 5 yıl boyunca hiçbir şekilde ilaçlanmamış olan iki elma 
bahçesinde yürütülmüştür. Amasya (Merkez)’da bulunan bu bahçelerden bir 
tanesi Golden ve Starking elma çeşitlerinin karışımı halinde toplam 10, diğeri 
tamamı Misket elma çeşidi olan 15 ağaç içermektedir. Bu iki elma bahçesine 
vejetasyon dönemi (1999 Mart – 1999 Kasım, 2000 Mart – 2000 Kasım) 
boyunca haftalık aralıklar ile gidilerek, her ağaçtan 10 adet olacak şekilde 
yaprak örnekleri alınmıştır. Toplanan yapraklar kese kağıdına sarılarak 
polietilen torbalar içinde laboratuvara getirilmişlerdir. Yaprakların her iki 



 

 

 
 

300

yüzünde bulunan akarların larva, nimf ve ergin dönemlerinin sayımları birlikte 
yapılmış ve hepsinin toplam sayısı hareketli dönem olarak kaydedilmiştir. 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

Amasya elma bahçelerinde tespit edilen akar türleri 

Amasya-Merkez ve ilçeleri elma bahçelerinde yapılan sürveyler 
sonucunda, yörede 17 akar türü tespit edilmiştir. Bunlardan, 8’si zararlı, 8’i 
yararlı ve 1’i nötr akar türüdür (Cetvel 3).  

Tespit edilen bu akarlar, Göksu (1961), Ecevit (1981), Yiğit ve Uygun 
(1982), Düzgüneş ve Kılıç (1983), Çifçi vd. (1985), Yiğit (1989), Amano ve 
Chant (1990), Çobanoğlu (1991), Croft ve Macrae (1992 a,b), Çobanoğlu 
(1993 a,b,c,d), Lawson ve Walde (1993), Çobanoğlu (1995), Croft ve Slone 
(1998), Kashyap (1998) gibi daha pek çok araştırmacı tarafından da elma 
bahçelerinden elde edilebilmişlerdir.  

Cetvel 3. Amasya (Merkez) ve ilçeleri elma bahçelerinde, 1999-2001 yıllarında tespit 
edilen akar türleri 

Takım Familya Tür 

Phytofag 

 Bryobia rubrioculus (Scheuten), 1857 

 Panonychus ulmi, (Koch), 1836 

 Tetranychus urticae Koch, 1836 

Tetranychidae  

 Tetranychus viennensis Zacher, 1920 

 Aculus schlechtendali Nalepa, 1911 Eriophyidae 
 Calepitrimerus baileyi Keifer, 1938 

 Tarsonemidae  Tarsonemus karli Sharonov et Mitrofanov, 1982 

 Tenuipalpidae  Cenopalpus pulcher Canestrini ve Fanzago,1876 

Nötr  

 Acaridae  Acarus siro Linne 1758 
Predatör 

 Amblyseius agrestis Karg, 1961 

 Euseius finlandicus Quedemans, 1915 

 Kampimodromus aberrans Quedemans, 1930 

 Phytoseius finitimus Ribaga, 190 

Phytoseiidae 

Typhlodromus pyri Scheuten, 1857 

 Tydeus californicus (Banks), 1904 Tydeidae 

 Tydeus sp. 

Acarina 

 Stigmaeidae  Mediolata sp. 

Elma ağaçlarında bulunan akarların popülasyonu 

Tespit edilmiş türlerin popülasyon değişimlerinin belirlenmesi amacıyla, 
Tetranychus urticae Koch., T. viennnensis Zacher, Bryobia rubrioculus 
(Scheuten) (Acarina: Tetranychidae), Cenopalpus pulcher Canestrini ve 
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Fanzago (Acarina: Tenuipalpidae), Mediolata sp. (Acarina: Stigmaeidae) ve 
Acarus siro L. (Acarina: Acaridae) için tür düzeyinde, Eriophyidae, 
Phytoseiidae ve Tydeidae familyası akarları için familya düzeyinde, haftalık 
sayımlar yapılmıştır. Ancak Tarsonemus karli Sharonov et Mitrofanov 
(Acarina:Tarsonemidae) ve Panonychus ulmi (Koch) (Acarina: Tetranychidae) 
türleri, yapılan sürvey çalışmalarında tespit edilmiş olmalarına rağmen, düzenli 
sayımın yapıldığı bahçelerde bulunamadıklarından popülasyon değişimleri 
belirlenememiştir.  

Zararlı akar türlerinin popülasyonu 

Tespit edilmiş türlerden T. urticae, her iki çeşitte de ilk popülasyonunu, 
1999 yılında (Şekil 1a, 3a) Ekim, 2000 yılında (Şekil 2a, 4a) ise Haziran- 
Temmuz aylarında oluşturmuştur. Ancak aynı akar üzerinde çalışan 
araştırmacılardan Ecevit (1974, 1977, 1981) faaliyete geçişin haziran- temmuz, 
Shetlar (2000) ise, nisan- mayıs aylarında olduğunu bildirmiştir. Temmuz- 
ağustos ile eylül- ekim aylarında popülasyonunu artıran tür, ekim-kasım 
aylarından itibaren yaprakları terk etmiştir (Ecevit 1981).  

1999 yılında sayımın yapıldığı her iki bahçede de bulunmasına rağmen, 
2000 yılında hiç karşılaşılmamış olan T. viennensis ise, ilk kez eylül- ekim 
aylarında yapraklarda görülmüştür (Şekil 1a, 3a, ). Halbuki Toros (1974), bu 
türün mart sonu nisan başlarında, Anonymous (1984) nisan ortalarından sonra 
aktif olduğunu bildirmiştir. Ekim ayında maksimum yoğunluğuna ulaşan akara, 
kasım ayından itibaren rastlanmamıştır. 

Diğer bir kırmızı örümcek türü olan B. rubrioculus, nisan- mayıs 
aylarından itibaren faaliyete geçmiştir. 1999’da (Şekil 1a, 3a) Mayıs-Haziran, 
2000’de (Şekil 2a, 4a) Nisan-Mayıs döneminde en yüksek yoğunluğuna ulaşan 
akar, eylül-ekim aylarından itibaren yaprakları terk etmiştir. Bu akar çıkışlarının 
mart sonu nisan başlarında gerçekleştiği Amano ve Chant (1990) tarafından da 
bildirilirken, Ecevit (1981), akarın haziran ayında faaliyete geçip, temmuz- 
ağustos döneminde maksimum yoğunluğuna ulaştığını ifade etmiştir.  

Yapılan gözlemlerde tespit edilen türlerden Aculus schlechtendali N. ve 
Calepitrimerus baileyi K. (Acarina: Eriophyidae) her iki yıl ve çeşitte de mayıs 
ayında yapraklarda görülmeye başlar. Haziran- temmuz döneminde en yüksek 
yoğunluğuna erişen bu iki türe, kasım ayından itibaren rastlanmamıştır (Şekil 
1c, 2c, 3b, 4a). Bu konuda çalışan araştırmacılardan Spieser vd. (1995), A. 

schlechtendali’nin haziran ayında faaliyete geçip, temmuz ortalarında en 
yüksek yoğunluğuna ulaştığını ifade ederken, Villanueva ve Harmsen (1996) bu 
yüksek yoğunluğun ağustos ortalarına kadar devam ettiğini vurgulamıştır.  
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Popülasyonu izlenen bir diğer akar C. pulcher ise, Misket çeşidinde (Şekil 
3c, 4c) ilk popülasyonunu nisan-mayıs döneminde oluştururken, yoğunluğunun 
oldukça düşük olduğu Golden ve Starking çeşitlerindeki (Şekil 1a, 2c) çıkışı 
temmuz-ağustos aylarına kadar gecikmiştir. Tür her iki çeşitte de eylül- ekim 
döneminde maksimum yoğunluğuna ulaşmakta ve ekim-kasım aylarından 
itibaren yaprakları terk etmektedir. C. pulcher ile ilgili tüm bu bilgiler Jeppson 
vd. (1975) ile uyum içindedir. 

Yararlı akar türlerinin popülasyonu 

Elma bahçelerinde tespit edilmiş predatör türlerden phytoseiid akarların her 
iki yıl ve çeşitte de mayıs-haziran döneminde faaliyete geçtikleri tespit 
edilmiştir. Bu akarlar Golden ve Starking çeşitlerinde (Şekil 1b, 2b) mayıs- 
haziran ile eylül- ekim, Misket çeşidinde (Şekil 3b, 4b) ise haziran- temmuz ile 
eylül- ekim döneminde yüksek yoğunluklara ulaşmışlardır. Phytoseiid’lerin 
yaprakları terk etmeleri ise kasım ayından itibaren gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar 
Walde vd. (1997) ile, bir phytoseiid tür olan Typhlodromus pyri S. (Acari: 
Phytoseiidae)’nin sezonun erken dönemlerinde etkili olduğunu bildiren Croft 
vd. (1992) tarafından da desteklenmektedir.  

Elma bahçelerinde bulunmuş bir diğer predatör akarda Stigmaeidae 
familyasının Mediolata cinsinden bir türdür. Bu akar, her iki çeşitte de 1999 
yılında Nisan-Mayıs, 2000 yılında Golden ve Starking çeşitlerinde Ağustosun 
1., Misket’te ise haziranın 3. haftasından itibaren faaliyete geçmiştir. En fazla 
yoğunluk artışı Misket çeşidinde (Şekil 3b, 4b) her iki yılda da mayıs ile 
temmuz döneminde, Golden ve Starking çeşitlerinde ise 1999 yılında (Şekil 1b) 
Temmuz, 2000 yılında (Şekil 2b) Eylül ayında gerçekleşmiştir. Tür, iki çeşitte 
de ekim-kasım aylarından itibaren yaprakları terk etmiştir.  

Tydeidae familyasından Tydeus sp. ile T. californicus (B.) (Acarina: 
Tydeidae) predatörleri ise her iki çeşitte de 1999 yılında (Şekil 1b, 3b) Nisan-
Mayıs aylarından itibaren görülmeye başlamış, ancak 2000 yılındaki (Şekil 2b, 
4b) çıkışlar Mayıs-Haziran aylarına kadar gecikmiştir. Bu türler 1999 yılında 
Golden ve Starking çeşitlerinde en yüksek popülasyonlarına mayıs-temmuz 
döneminde ulaşmışlarsa da, genelde eylül- ekim aylarında yüksek yoğunluklar 
oluşturulmaktadır. Kışlaklara çekilme ise, ekim- kasım aylarından itibaren 
gerçekleşmektedir. 

Nötr akar türlerinin popülasyonu 

Elma bahçelerinde saptanmış tek nötr tür A. siro, her iki yıl ve çeşitte de 
mayıs ayından itibaren faaliyete geçmiştir. Haziran ile ağustos-eylül aylarında 
en yüksek yoğunluklarına ulaşan akar, ekim-kasım aylarından itibaren 
yaprakları terk etmiştir (Şekil 1c, 2c, 3c, 4c). 
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Araştırmada akar popülasyonunun çeşit farklılığından etkilendiği de tespit 
edilmiştir. Nitekim T. urticae, T. viennensis, B. rubrioculus, A. schlechtendali, 

C. baileyi, A. siro akarları ile Phytoseiidae ve Stigmaeidae familyası türleri 
Golden ve Starking elma çeşitlerinde, C. pulcher ile Tydeidae familyası 
predatörleri ise Misket çeşidinde daha aktif olup, yüksek yoğunluklara 
ulaşabilmişlerdir (Cetvel 4). Bu konuda fazla bulguya rastlanmamış olsa da 
Skorupska (1998), Tetranychidae familyası türlerinin popülasyon yoğunluğunun 
elma varyeteleri arasında farklılık göstereceğini, Çiftçi vd. (1985) ise, C. 

pulcher’in Amasya misketi ve diğer yerli çeşitlerde daha yüksek yoğunluklara 
ulaşabildiğini bildirerek, tespitlerimizi desteklemektedirler. 

Cetvel 4. Tespit edilen akar türlerinin her iki yıl ve çeşitte ulaştıkları maksimum 
yoğunluk değerleri  

Maksimum Yoğunluk Değerleri (akar/yaprak) 
Golden ve Starking Misket Türler 

1999 2000 1999 2000 
 Bryobia rubrioculus  0,07 0,12 0,03 0,07 

Tetranychus urticae  0,10 0,09 0,09 0,03 

 Tetranychus viennensis  0,07 0,00 0,06 0,00 

Cenopalpus pulcher 0,06 0,05 8,94 5,21 

Acarus siro 0,78 0,10 0,46 0,07 

Eriophyidae 10,02 5,42 1,52 0,33 

Phytoseiidae 0,50 0,13 0,28 0,23 

Tydeidae 0,04 0,05 0,68 0,95 

Stigmaeidae 0,51 0,11 0,20 0,04 

Elma ağaçlarında bulunan zararlı ve yararlı akarların popülasyon ilişkileri 

1999-2001 yıllarında yapılan gözlemler sonucunda predatör akarlar ile T. 

karli ve P. ulmi hariç diğer akar popülasyonlarının etkileşimleri 
belirlenebilmiştir. Sonuçlar ilaçsız bahçelerde zararlı akar yoğunluğunun 
ekonomik zarar eşiği üzerine çıkamadığını göstermiştir.  

1999 yılında Golden ve Starking elma çeşitlerinde zararlı ve yararlı 
akarların popülasyonu 

Elma bahçelerinde önemli zararlara yol açabilen T. urticae’nin maksimum 
yoğunluğuna ulaştığı ekimin ilk haftası (Şekil 1a), her üç predatör 
popülasyonun da azaldığı bir döneme (Şekil 1b) rastlar. Ancak bu akarın 
yoğunluğu phytoseiid popülasyonun önemli derecede arttığı ekim ortalarından 
sonra fazla yükselememiştir.  

Diğer bir kırmızı örümcek T. viennensis ise, bu çeşitte sadece bu yıl 
görülmüştür (Şekil 1a). Bu akar yoğunluğunun maksimum seviyesine ulaştığı 



 

 

 
 

304

ekimin ilk haftası, predatör popülasyonunun düştüğü bir döneme rastlar (Şekil 
1b).  

 

 

Şekil 1. 1999 yılında Golden ve Starking elma çeşitlerinde bulunan zararlı ve yararlı 
akarların popülasyonu, a. T. urticae, T. viennensis, B. rubrioculus, C. pulcher, b. 
Phytoseiidae, Stigmaeidae, Tydeidae, c. A. siro, Eriophyidae  
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Diğer bir akar B. rubrioculus (Şekil 1a), tespit edilen tüm predatörlerle 
ilişkili olarak yoğunluğunu değiştirmektedir. Bunun en güzel kanıtı B. 

rubrioculus popülasyonunun en yüksek seviyesine ulaştığı haziranın ilk ve 
ikinci artışını yaptığı eylülün 3. haftalarında predatör akar yoğunluğunun düşük 
seviyede oluşudur (Şekil 1b).  

 

Şekil 2. 2000 yılında Golden ve Starking elma çeşitlerinde bulunan zararlı ve yararlı 
akarların popülasyonu, a. B. rubrioculus, T. urticae, b. Stigmaeidae, Phytoseiidae, 
Tydeidae, c. C. pulcher, A. siro, Eriophyidae  

Tespit edilmiş türlerden A. schlechtendali ile C. baileyi yoğunluğunun 
maksimuma ulaştığı haziranın 2. haftası (Şekil 1c), tydeid akar popülasyonunun 
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arttığı, diğer iki predatörün ise düşük yoğunlukta olduğu bir döneme rastlar 
(Şekil 1b). 

Aynı çeşitteki diğer bir akar C. pulcher, en fazla 0,06 akar/yaprak 
yoğunluğuna kadar yükselebilmiştir. Bu akar popülasyonunun bu yıl ve çeşitte 
stigmaeid akarlar ile daha yakından ilişkili olduğu gözlenmiştir. C. pulcher 

yoğunluğunun arttığı ağustos, eylül, ve ekimin 3. haftalarında (Şekil 1c) tydeid 
ve phytoseiid popülasyonunun yükselmekte oluşu (Şekil 1b) bunun en açık 
göstergesidir.  

Belirlenmiş olan tek nötr tür A. siro’nun yoğunluğunun arttığı haziranın 2., 
temmuz ve eylülün 4. haftalarında (Şekil 1c) her üç predatör popülasyonunun 
da düştüğü (Şekil 1b) gözlenmiştir. Ancak ekimin 4. haftasında, phytoseiid 
popülasyonu yükselmiştir.  

2000 yılında Golden ve Starking elma çeşitlerinde zararlı ve yararlı 
akarların popülasyonu 

2000 yılında Golden ve Starking elma çeşitlerinde T. urticae yoğunluğunun 
maksimum seviyesine ulaştığı eylülün son haftası (Şekil 2a), tydeid’ler hariç 
predator popülasyonunun azaldığı (Şekil 2b) bir döneme rastlar. Hatta 
phytoseiid’lerin yüksek yoğunlukta olduğu, mayıs başlarından temmuz 
ortalarına kadar ki dönemde bu akara rastlanmamıştır. 

Diğer bir tetranychid akar B. rubrioculus, ortamda hiç predatör akarın 
olmadığı nisanın ilk haftasında maksimum yoğunluğuna ulaşmıştır. Bu akar 
popülasyonunun arttığı temmuz, ağustos, eylül ve ekimin ilk haftaları, her üç 
predatöründe düşük yoğunlukta olduğu dönemlerdir. Tydeid yoğunluğunun 
arttığı temmuzun son haftasında ise, ortamda hiç B. rubrioculus 
bulunamamıştır. Yine aynı predatörün maksimum yoğunluğuna ulaştığı eylülün 
2. haftasında B. rubrioculus popülasyonu önemli derecede azalmıştır. Ancak 
stigmaeid popülasyonunun yükseldiği dönemlerde, B. rubrioculus 

yoğunluğunun artması sebebiyle, bu iki familya türleri arasında net bir ilişki 
kurulamamıştır (Şekil 2a, 2b). 

Aynı yıl ve çeşitte tydeid popülasyonunun azaldığı temmuz ayında 
eriophyid akarlar maksimum yoğunluklarına ulaşmışlardır. Ayrıca phytoseiid 
akar yoğunluğunun arttığı mayıs-haziran döneminde eriophyid popülasyonu 
fazla yükselememiştir. Ancak bu iki türün bulunduğu dönemde stigmaeid 
predatörler olmadığından, bu familya türleri ile ilgili herhangi bir yorum 
yapılamamıştır (Şekil 2b, 2c). 

2000 yılında bu elma çeşidinde görünen diğer bir akar C. pulcher’in 
maksimum yoğunluğuna ulaştığı eylülün 3. haftasında, predatör akar yoğunluğu 
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düşük bir seviyededir (Şekil 2b, 2c). Fakat tür popülasyonunun arttığı 
temmuzun 4. haftasında tydeid’lerin yükselişte olduğu saptanmıştır. 

Bu yıl ve çeşitte tespit edilmiş akarlardan A. siro’nun artış gösterdiği 
temmuz ile ağustosun 2 ve eylülün 3. haftaları, her üç predatör akar 
yoğunluğunun düşük olduğu döneme rastlar (Şekil 2 b, 2c). 

 

1999 yılında Misket elma çeşidinde zararlı ve yararlı akarların popülasyonu 

Bu yıl ve çeşitte T. urticae, her üç predatör popülasyonunun düşük olduğu 
ekim ayı ortalarında, maksimum yoğunluğuna ulaşmıştır. Ancak tydeid ve 
stigmaeid popülasyonun yükselmekte olduğu eylülün ilk haftasında, T. urticae 
popülasyonunun da artmış olması, bu akar üzerinde Phytoseiidae familyası 
predatörlerinin daha etkili olabileceğini düşündürmektedir (Şekil 3a 3b). 

Aynı yıl ve çeşitte yüksek yoğunluklar oluşturamayan diğer bir zararlı akar 
da T. viennensis’dir. Bu akar popülasyonu phytoseiid’lerin azaldığı eylül ayının 
ilk haftasında (Şekil 3a) önemli derecede artmıştır (Şekil 3b). Ancak aynı 
dönemde tydeid ve stigmaeid’lerin yüksek yoğunlukta oldukları görülmüştür. 
Ayrıca bu akar, predatör popülasyonunun düşüşe geçtiği ekimin 3. haftasında 
maksimum yoğunluğuna ulaşmıştır. 

1999 yılında ilk çıkışını mayısın ikinci haftasında yapan B. rubrioculus, 
aynı ayın 4. haftasında maksimum yoğunluğuna ulaşmıştır (Şekil 3a). Bu artış, 
phytoseiid’lerin ortamda bulunmadığı, tydeid ve stigmaeid akarların ise düşük 
yoğunlukta olduğu bir döneme rastlar (Şekil 3b). Bundan sonra haziranın 3. 
haftasında phytoseiid akar popülasyonu artarken, B. rubrioculus yoğunluğu 
düşmüştür. Bu akar popülasyonunun yükseldiği temmuzun 3. haftası, 
stgmaeid’ler hariç diğer predatörlerin düşüşe geçtiği bir dönemdir. Ancak 
ağustosun 2, eylülün ilk haftalarında B. rubrioculus ile phytoseiid populasyonu 
birlikte yükselmiştir. Dikkati çeken diğer bir durum da phytoseiid, stigmaeid 
özellikle de tydeid akarların yüksek yoğunluklara ulaştıkları haziranın 4. ve 
eylülün 2. haftalarında B. rubrioculus popülasyonunun önemli derecede 
azalmasıdır.  

Misket çeşidinde tespit edilmiş zararlı akarlardan C. baileyi ve A. 

schlechtendali haziranın 2. haftasında maksimum yoğunluğa ulaştıktan sonra 
her üç predatör popülasyonununda yükselmesiyle azalmaya başlamışlardır 
(Şekil 3b). Ayrıca phytoseiid akarlar başta olmak üzere tydeid ve stigmaeid 
popülasyonunun arttığı temmuz-ekim döneminde ortamda hiç bir eriophyid 
akara rastlanmamıştır. Yine bu iki eriophyid yoğunluğunun yükseldiği ekimin 
ilk haftasında, tydeid popülasyonu artarken, phytoseiid ve stigmaeid 
popülasyonu azalmıştır.  
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Diğer bir akar C. pulcher, yıl içinde ilk önemli yükselişini ağustosun 3. 
haftasında yapmıştır (Şekil 3c). Bu dönemde phytoseiid ve stigmaeid akar 
yoğunluğunun düşüp, tydeid popülasyonunun yükseldiği (Şekil 3b) 
gözlenmiştir. Ayrıca akar, her üç predatörün düşük yoğunlukta olduğu eylülün 
son haftasında maksimum yoğunluğuna ulaşmıştır.  

Diğer bir tür olan A. siro ile predatörler arasında tam bir ilişki tespit 
edilememiş olup, akarın predatör popülasyonlarında oluşan artış ve azalışlardan 
etkilenmediği belirlenmiştir (Şekil 3b, 3c) . Bu durum ağustosun ilk haftasında 
net bir şekilde görülmektedir. 

2000 yılında Misket elma çeşidinde zararlı ve yararlı akarların popülasyonu  

2000 yılında, Misket çeşidinde oldukça düşük olan T. urticae 

yoğunluğunun her üç predatör popülasyonunun düştüğü haziranın 1, temmuzun 
2, ağustosun 3 ve eylülün 2. haftalarında önemli artışlar gösterdiği gözlenmiştir. 
Bu ilişki phytoseiid’ler kadar yakın olmasa da stigmaeid ve tydeid akarlarla da 
tespit edilmiştir. Nitekim ağustosun 3., eylülün 2. haftalarında T. urticae ile 
birlikte tydeid popülasyonunun da arttığı görülmüştür (Şekil 4a, 4b). 

B. rubrioculus popülasyonu ise, phytoseiid ve stigmaeid’ler düşük 
yoğunlukta iken, tydeid popülasyonunun yükseldiği, haziranın 3 ve temmuzun 
2. haftalarında artış göstermiştir. Ancak ağustosun ilk haftasında bu akar ve 
tydeid yoğunluğu birlikte yükselmiştir (Şekil 4a , 4b).  

Tespit edilmiş akarlardan A. schlechtendali ve C. baileyi’nin önemli artış 
gösterdiği, mayısın son ve ekimin 3. haftalarında, tydeid ve phytoseiid akar 
popülasyonunun düştüğü, stigmaeid’lerin ise henüz ortamda bulunmadığı dikkat 
çekmiştir (Şekil 4a, 4b). Dahası bu iki tür yoğunluğunun maksimum seviyesine 
ulaştığı temmuzun ilk haftasında predatörlerin yüksek yoğunlukta oldukları 
görülmüştür. 

Aynı yıl ve çeşitte C. pulcher yoğunluğunun önemli artış gösterdiği 
eylülün son ve ekimin 3. haftası ise, her üç predatör popülasyonunun da düştüğü 
dönemlerdir (Şekil 4a, 4c).  

Tespit edilmiş bir diğer tür olan A. siro ile predatörler arasında net bir ilişki 
tespit edilememiştir. Nitekim bu akar popülasyonu, predatörlerin artış gösterdiği 
haziranın 3 haftasında artarken, eylülün 5. haftasında yükselen predatör 
yoğunluğu ile birlikte düşüş göstermiştir (Şekil 4a, 4c). 

Her iki yıl ve çeşitteki akar popülasyonları hakkında bir genelleme 
yapılacak olursa, ilaçsız her iki bahçede de teytranychid akar yoğunluğunun çok 
düşük olduğu söylenebilir. Nitekim çalışmanın sürdürüldüğü iki yıl boyunca 
ulaşılan maksimum yoğunluğun, T. urticae için 0,10, T. viennensis için 0,07, B. 

rubrioculus  için  ise,  0,12  akar/yaprak  olması  bunun en  güzel  kanıtıdır . Bu 
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yoğunluk seviyelerinin ekonomik zarar eşiği (3-5 akar/yaprak)’nin çok altında 
olması, ilaçlama yapılmayan bahçelerde zararlı akar popülasyonunun yüksek 
seviyelere ulaşamadığının bir göstergesidir (Cetvel 4). Aynı konu üzerinde 
çalışmış araştırmacılardan Oatman (1964), Thistlewood (1991) ve Tuovinen ve 
Rokx (1991), ilaç kullanılmayan bahçelerde, tetranychid akarların problem 
oluşturmadığını ifade ederek bulgularımızı desteklemişlerdir. 

 

 

 Şekil 3. 1999 yılında Misket elma çeşidinde bulunan zararlı ve yararlı akarların 
popülasyonu, a. T. viennensis, T. urticae, B. rubrioculus, b. Tydeidae, 
Eriophyidae, Phytoseiidae, Stigmaeidae, c. C. pulcher, A. siro . 
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Ayrıca çalışma süresince, Croft ve Macrae (1992ab), Li vd. (1992), Lawson 
ve Walde (1993), Hardman vd. (1997)’nın da bildirdiği gibi A. schlechtendali, 
C. baileyi türlerinin ilaçlı ilaçsız bütün elma bahçelerinde yaygın olarak 
bulunduğu tespit edilmiştir. Nitekim bu akarların yoğunluğu Golden ve Starking 
çeşitlerinden oluşan ilaçsız bahçede 10,02 akar/yaprak seviyesine kadar 
ulaşabilmiştir. 

 

 

Şekil 4. 2000 yılında Misket elma çeşidinde bulunan zararlı ve yararlı akarların 
popülasyonu a. B. rubrioculus, T. urticae, Eriophyidae, b. Tydeidae, Phytoseiidae, 
Stigmaeidae, c. A. siro, C. pulcher. 
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Bir diğer tür C. pulcher ise, sadece ilaçsız bahçelerde yüksek yoğunluklara 
ulaşabilmiş, ilaçlı bahçelerde ise ya hiç bulunamamış yada çok düşük 
yoğunluklarda elde edilebilmiştir. Ancak türün Golden ve Starking’deki 
yoğunluğu Misket çeşidindekinden daha düşüktür (Cetvel 4). Bu veriler C. 

pulcher’in kimyasallara karşı çok hassas olduğunu bildiren Çiftçi vd. (1985) 
tarafından da doğrulanmaktadır. 

Yıl içindeki popülasyon artış ve azalışlarının birbirlerini takip etme 
durumlarına göre, A. siro hariç popülasyonları belirlenmiş diğer türler üzerinde 
Phytoseiidae familyası predatörlerinin daha etkili oldukları söylenebilir. 
Lawson ve Walde(1993), Walde vd.(1997), Schausberger (1998)’de T. urticae 

için aynı bilgileri vermektedir. Hadam vd. (1986) ise, bir phytoseiid tür olan 
Kampimodromus aberrans Q. (Acarina: Phytoseiidae)’ın Eriophyidae familyası 
akarları ile yakından ilişkili olduğunu bildirirken, Croft vd. (1992) yine 
phytoseiid predatörlerden olan T. pyri ve T. occidentalis Nesbitt (Acarina: 
Phytoseiidae)’in, Addision vd. (2000) ise, T. pyri ile birlikte stigmaeid akar olan 

Zetzellia mali (Ewing) (Acarina:Stigmaeidae)’nin A. schlehtendali üzerindeki 
yüksek etkisinden bahsetmiştir. Ancak A. siro ile predatör akarlar arasında net 
bir ilişki kurulamamıştır. Bu tür popülasyonu çoğunlukla predatör 
yoğunluğundan etkilenmeksizin değişim göstermiştir. Bu durum A. siro 

yoğunluğunun predatör-av ilişkisi oluşacak kadar yüksek olmaması yada 
predatörlerin bu akarı besin olarak fazla tercih etmemelerinin bir sonucu 
olabilir. Nitekim Emekçi (1994) bu tür üzerinde Cheyletidae familyası 
predatörlerinin özellikle de Cheyletus eruditus (Schrank) (Acarina: 
Cheyletidae)’un daha etkili olduğunu bildirerek tespitlerimizi doğrulamıştır. 

Teşekkür 

Bu çalışmada tespit edilen akar türlerinin teşhisini yapan Sayın Prof. Dr. 
Osman Ecevit’e teşekkür ederim.  
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Ege Bölgesi bağ alanlarındaki  örümcek (Araneae) faunası üzerinde 
araştırmalar 

M.Ali GÖVEN1     Abdullah BAYRAM2     Bilgin GÜVEN1 

Özet 
Ege Bölgesi  bağ alanlarında en yaygın predatör grubunu oluşturan örümceklerin, 

faunasını belirlemek amacıyla çalışmalar İzmir, Manisa  ve Denizli ilerinde 1997 – 
1999 yılları arasında bağın yeşil olduğu devrede yürütülmüştür. 

Çalışmalarda örneklerin toplanmasında darbe aleti ve Japon Şemsiyesi 
kullanılmıştır.  

Yürütülen çalışmalar sonucunda, Salticidae (7), Linyphiidae (2), Philodromidae 
(1), Oxyopidae (2), Thomisidae (1), Theridiidae (1) ve Uloboridae (1) familyalarına 
bağlı  15 tür belirlenmiştir. En yaygın bulunan familyalar Oxyopidae (% 23), 
Linyphiidae (% 23), Salticidae (%21), Thomisidae (% 13), Theridiidae (% 7) ve 
Philodromidae (% 7) olarak saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ege Bölgesi, bağ, örümcek 

Summary 
Investigations on spider fauna (Araneae) in vineyards areas 

of Aegean region 
 

Studies were performed in Izmir, Manisa and Denizli provinces between 1997-
1999 throughout the growing season in order to determine fauna of spiders that 
constitute the most widespread predatory group in vineyards of Aegean region. Spiders 
were collected by branch-beating method. 

According to the results, fifteen species belong to the families Salticidae (7), 
Linyphiidae (2), Philodromidae (1), Oxyopidae (2), Thomisidae (1), Theridiidae (1) and 
Uloboridae (1)   were determined. Oxyopidae (23 %), Linyphiidae (23%), Salticidae (21 
%), Thomisidae (13 %), Theridiidae (7 %) and  Philodromidae (7 %)  were found as the 
most widely occuring families.  

Key Words: Aegean region, vineyards, araenae  

Giriş 
Ege Bölgesinde çekirdeksiz üzüm üretimi yapılmakta ve bu üretimin büyük 

bir kısmı ihraç edilmektedir. Bu üretimin elde edilmesinde hastalık ve 
zararlılarla mücadelede kimyasal mücadele yöntemi yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Pestisit uygulama sayıları 9-23 arasında değişmektedir (Erkan 
vd., 1998).Yoğun ve gelişigüzel pestisit uygulamaları da ihracattaki önemli bir 
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sorunumuz olan kalıntı sorununu  doğurmaktadır. Pestisit uygulamalarının 
azaltılmasında doğal düşmanlar önemli rol oynamaktadır. Ege Bölgesi bağ 
alanlarında yürütülen bir araştırmada, en yaygın (% 69) bulunan predatör 
grubunun örümcekler olduğu ve tüm mevsim boyunca görüldükleri 
belirtilmektedir (Göven ve Güven, 2000). Bu nedenle bölgemiz bağ 
alanlarındaki  önemli predatör gruplarından biri olan örümceklerin (Arenae) 
belirlenmesi önem taşımaktadır. 

Materyal ve Metot 

Çalışmanın materyalini, 1997 - 1999 yılları arasında, İzmir, Manisa  ve 
Denizli illeri bağ alanlarından toplanan Araneae takımına bağlı bireyler 
oluşturmuştur. 

Çalışmalarda örneklerin toplanmasında darbe aleti ve Japon Şemsiyesi 
kullanılmıştır.  

Toplanan örnekler ethyl-asetate ile öldürülmüş ve alkol (% 70) içine 
alınarak tanıya hazır hale getirilmiştir. 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

Çizelge 1 incelendiğinde, en yaygın bulunan familyaların Oxyopidae (% 
23), Linyphiidae (% 23), Salticidae (%21), Thomisidae (% 13), Theridiidae (% 
7) ve Philodromidae (% 7) oldukları görülmektedir. Avusturya bağ alanlarında 
yürütülen bir araştırmada Lycosidae, Dictynidae, Theridiidae, Araneidae 
[Argiopidae], Thomisidae ve  Salticidae familyasına bağlı türler bulunduğu ve 
bazı pestisit (organik fosforlu ve piretrotli) uygulamalarının örümcek 
populasyonunu çok olumsuz etkilediği belirtilmektedir (Polesny, 1987). ABD' 
de San Joakin vadisi bağ alanlarında yürütülen bir araştırmada, 14  familyaya 
bağlı 27 tür belirlendiği; Oxyopes spp.' nin en yaygın bulunan grupta yer aldığı 
belirtilmektedir (Costello and Daane,1995 ).  

Çizelge 2 incelendiğinde, Salticidae (7), Linyphiidae (2), Philodromidae 
(1), Oxyopidae (2), Thomisidae (1), Theridiidae (1) ve Uloboridae (1) 
familyalarına bağlı  15 tür belirlendiği görülmektedir. Almanya'da bağlarda 
yürütülen bir çalışmada Salticus scenicus (Louis et al.,1997) ve Steatoda 
grossa türlerinin bulunduğu belirtilmektedir (Weickmann  and Burda, 1995). 
Ege Bölgesi bağ alanlarında yürütülen bir araştırmada da Uloborus 
walckenaerius türünün bulunduğu belirtilmektedir (Bayram ve Göven, 2001). 

Çizelge 3 incelendiğinde, en yaygın görülen türün Oxyopes lineatus 
olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 1. 1997 -1999 Yılları arasında İzmir, Manisa ve Denizli illerinden 
toplanan örümceklerin (ergin+yavru) familyalara göre dağılımı 

Familya Adet % 
Oxyopidae 204 23.18 
Linyphiidae 203 23.07 
Salticidae 189 21.48 
Thomisidae 112 12.72 
Theridiidae 66 7.50 
Philodromidae 64 7.27 
Clubionidae 11 1.25 
Gnaphosidae 8 0.90 
Araneidae 6 0.68 
Amaurobiide 5 0.57 
Pisauridae 3 0.34 
Metidae 3 0.34 
Uloboridae 3 0.34 
Dictynidae 1 - 
Tetragnathidae 1 - 
Theridiosomatidae 1 - 
Toplam 880 100 

 
 

Çizelge 2. 1997 -1999 Yılları arasında İzmir, Manisa ve Denizli illeri bağ 
alanlarında belirlenen örümcek türleri 

Familya Tür 

Salticus scenicus (Clerck) 
Synageles dalmaticus (Keyserling) 
S.  dalmatensis (Kayserling) 
Ballus chalybeius (Walckenaer) 
Evarcha falcata (Clerck) 
Philaeus chrysops (Poda) 

Salticidae 

Phlegra fasciata (Hahn) 
Oxyopes lineatus Latreille Oxyopidae 
O.  heterophthalmus (Latreille)  

Philodromidae  Tibellus oblongus (Walckenaer) 
Erigone dentipalpis (Wider) Linyphiidae 
Lepthyphantes zimmermanni Bertkau  

Thomisidae Thomisus onustus Walckenaer 
Uloboridae Uloborus walckenaerius Latreille 
Theridiidae Steatoda grossa (CL.Koch),  
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Çizelge 3.1997-1999 Yılları arasında İzmir, Manisa ve Denizli illerinde 
belirlenen türlerin yaygınlık durumları 

Bulunduğu Yer Türler 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Salticus scenicus  + - - - - - - - - - - + - 
Synageles dalmaticus  - + - - - - - - - - - - - 
S.  dalmatensis  - + - - + - - - - - - - - 
Ballus chalybeius  - - - - + - - - - - - - - 
Evarcha falcata  - + + - - - - - - - - - - 
Philaeus chrysops  - - - - - - + - - - - - - 
Phlegra fasciata  - - - - - - - - - - + - - 
Oxyopes lineatus  - - - - + - + - + - + - - 
O.  heterophthalmus   - - - - - - + - - - - - - 
Tibellus oblongus  - - - - - - + - - - - - - 
Erigone dentipalpis  + + - - - - - + - - - - - 
Lepthyphantes 
zimmermanni  

- - + - - - - - - - - - - 

Thomisus onustus  + + - - - - - - - - - - - 
Uloborus walckenaerius  - - - - - - - - - - - - + 
Steatoda grossa   - - - - - - + - - - - - - 

Not: 1=Menemen, 2=Kemalpaşa, 3=Bergama, 4=Çal, 5=Buldan, 6=Güney, 7=Saru-
hanlı, 8=Turgutlu, 9=Salihli, 10=Alaşehir, 11=Sarıgöl, 12=Merkez, 13=Ahmetli 
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İzmir (Menemen) ve Manisa (Saruhanlı) illerinde entegre ve geneleksel 
mücadele programı uygulanan bağların phytoseiid (Acarina: Phytoseiidae) 

popülasyonları yönünden değerlendirilmesi 

 
M.Ali GÖVEN1          Bilgin GÜVEN1         Sultan ÇOBANOĞLU2 

Özet 

Çalışmalar, bölgemizde bağ alanlarının yaygın olarak bulunduğu İzmir (Menemen) 
ilinde 1997 yılında, Manisa (Saruhanlı) ilinde ise  1998 yılında,  çekirdeksiz üzüm 
çeşidi (Sultani) ile kurulu bağlarda yürütülmüştür. 

Örneklemeler, 1997 yılında  üç dönemde ( birinci dönem: çiçek ve öncesi; ikinci 
dönem: koruk ve olgunlaşma ve üçüncü dönem: hasat ve sonrası); 1998 yılında ise 7-10 
günlük aralıklarla yapılmıştır. Örneklemelerde her bağı temsil edecek şekilde 50’ şer 
yaprak koparılarak laboratuvara getirilmiş ve binoküler mikroskop ile sayım yapılmıştır.  

Çalışmalar sonucunda, phytoseiid’ ler geleneksel mücadele programı uygulanan 
bazı bağlarda ve düşük popülasyonda bulunurken, Entegre Mücadele programı 
uygulanan bağlarda tüm mevsim boyunca görülmüşlerdir. Popülasyonları genellikle 
olgunlaşma döneminde daha yüksek ( Menemen’ de 2.94 adet / yaprak ve Saruhanlı’ da 
0.34 adet / yaprak) bulunmuştur. 1998 Yılında yürütülen çalışmada nötr akar olarak 
değerlendirilen ve phytoseiid’ lerin av grubu içinde yer alan  tydeid (Tydeus  caudatus 
ve T. californicus)’ lerin tüm mevsim boyunca bulundukları; tetranychid’ lerin ise 
hemen hemen hiç görülmedikleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Entegre mücadele, bağ,phytoseiid, Acarina,İzmir, Manisa.   

Summary 

Evaluation of vineyards for the predatory mite  population densities with IPM and 
conventional (control systems) treatments in İzmir (Menemen) and Manisa 

(Saruhanlı) provinces 

These studies were conducted during 1997 - 1998 in widespead cultivated seedless 
vineyard areas  located in İzmir (Menemen) and Manisa (Saruhanlı) provinces of 
Aegean region. 

Sampling in 1997 was performed during three periods (first period: from distinct 
grape-bunches to flowering; second period: from setting fruit to end of maturing end 
third period: harvest end postharvest) and in 1998 with 7-10 day intervals throughout 
the growing season. For representative sample 50 leaves from each vineyard were 
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picked and after that they were observed under the binocular microscope in the 
laboratory. 

As a result of these studies in conventional vineyards the predatory mite species 
population densities were lower than in vineyards under IPM program where the 
predatory mites occured throughout the growing season. Especially in the harvest end 
postharvest period predatory mite populations were found at highest level (in Menemen 
2.94 number / per leaf and in Saruhanlı 0.34 number / per leaf). Sampling in 1998 
showed that tydeids mites known as a neutral prey group of predatory mites were found 
during the all growing season, but two spotted spider mites were almost not found. 

Key Words: IPM, vineyards, phytoseiids, Acarina,İzmir, Manisa. 

Giriş 
Asmanın gen merkezleri arasında yer alan ülkemiz bağ alanları ve üzüm 

üretimi açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Türkiye üzüm 
üretiminin yaklaşık % 40'ı Ege Bölgesinde gerçekleştirilmekte, bu üretimin % 
90'ını Manisa, İzmir ve Denizli illeri karşılamaktadır (Anonymous, 1993). Daha 
bol ve kaliteli ürün elde edebilmek için bağlardaki hastalık ve zararlılarla 
mücadele etmek gerekmektedir. Bu mücadelede de en çok kullanılan yöntem 
kimyasal mücadeledir. Yoğun ve gelişigüzel pestisit kullanımı ihracatımızı 
etkileyen kalıntı sorunu yanında , çevre kirliliği ve tarımsal üretim 
maliyetlerinin artmasına da neden olmaktadır.  

Bölgemiz bağ alanlarındaki önemli zararlılardan biri de fitofag akarlar 
(Tetranychus urticae Koch., Colomerus vitis (Pagenstecher) ve Calepitrimerus 
vitis  Nalepa  )' dır. Modern bağcılık yapılan birçok ülkede (Fransa, İsviçre, 
Almanya, A.B.D., Avusrtalya vb.) fitofag akarlar ile mücadele phytoseiid 
akarlardan yararlanarak yürütülmektedir (Baillod et al., 1979; Kreiter et Brian, 
1986). Bağlarda entegre mücadele çalışmalarının yürütüldüğü birçok ülkede, 
phytoseiid akarlar anahtar faydalılardan biri olarak kabul edilmektedir 
(Anonymous, 1999). Ege Bölgesi bağ alanlarında yürütülen çalışmalarda 7 
phytoseiid akar türü belirlendiği, Saruhanlı ilçesinde bunlardan Typhlodromus 
perbibus Wainstein &Arutunjan türünün ve Menemen ilçesinde ise Euseius 
finlandicus (Oudemans)  türünün daha yoğun olduğu belirtilmektedir (Göven 
vd., 1999); ayrıca phytoseiid' lerin bağlarda yaygın olarak bulundukları ve tüm 
mevsim boyunca görüldükleri belirtilmektedir (Göven ve Güven, 2000). 

Bağlardaki önemli faydalılardan biri olan phytoseiid akar' ların 
popülasyonlarına fitofag akarlar, polenler, bağ  yapraklarının morfolojik yapısı, 
pestisitler v.b. birçok faktörün etkili olduğu belirtilmektedir (Eichhorn and 
Hoos,1990) .Yürütülen bu araştırmada bölgemiz bağ alanlarında yaygın olarak 
bulunan phytoseiid' lerin korunmalarına yönelik olarak iki farklı mücadele 
programının etkileri değerlendirilmektedir. 
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Materyal ve Metot 
Çalışmanın materyalini, 1997 yılında İzmir (Menemen) ve Manisa 

(Saruhanlı) illerinde, 1998 yılında Manisa (Saruhanlı) ilinde çekirdeksiz üzüm 
çeşidi (Sultani) ile kurulu, entegre ve geleneksel mücadele programı uygulanan 
bağlar ile bu bağlardaki fitofag, phytoseid ve nötr akarlar (Tydeus  caudatus 
Duges ve T. californicus Banks) oluşturmuştur. 

Örneklemeler, 1997 yılında üç dönemde ( birinci dönem: çiçek ve öncesi; 
ikinci dönem: koruk ve olgunlaşma ve üçüncü dönem: hasat ve sonrası); 1998 
yılında ise 7-10 günlük aralıklarla yapılmıştır. Örneklemelerde her bağı temsil 
edecek şekilde birer yıllık sürgünlerin orta kısmından birer yaprak olmak üzere 
toplam 50’ şer yaprak koparılarak laboratuvara getirilmiş ve binoküler 
mikroskop ile sayım yapılmıştır. Ayrıca, 1998 yılında phytoseiid’lerin av 
grubunu oluşturan fitofag ve nötr akarlarda değerlendirilmiştir. 

Çalışmaların yürütüldüğü yıllara ait entegre mücadele programında 
kullanılan pestisitler ve uygulama zamanları Çizelge 1'de verilmektedir (Erkan 
vd.,1997 ve 1998). 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

Çalışmaların yürütüldüğü  1997 ve 1998 yıllarında bağlardaki fitofag, 
phytoseid ve nötr akarların popülasyon yoğunlukları Çizelge 2 ve3'te 
verilmektedir. 

Çizelge 2 ve 3 incelendiğinde, yoğun ilaçlamaların yapıldığı (entegre 
mücadele uygulanan bağlarda 10 - 11 uygulama, geleneksel mücadele 
uygulanan bağlarda 19 uygulamaya çıkabilmektedir) bölgemiz bağ alanlarında , 
phytoseiid' lerin entegre mücadele programı uygulanan bağlarda hemen hemen  
tüm mevsim boyunca ve geleneksel mücadele programı uygulanan bağlara göre 
daha yüksek popülasyonda bulundukları görülmektedir.  

Nitekim Göven ve ark. (1998), Ege bölgesinde İzmir, Manisa ve Denizli 
illeri bağ alanlarında yürüttükleri bir araştırmada, 158 bağda örnekleme 
yaptıklarını ve entegre mücadele programı yürütülen bağların % 86'sında, 
geleneksel mücadele programı uygulanan bağların % 44' ünde phytoseiid 
saptadıklarını ; Phytoseid' lerin bulunma oranını ise çiçek ve öncesi dönemde % 
35, koruk ve olgunlaşma döneminde % 24 ve hasat ve sonrası dönemde % 72 
olarak belirlemişlerdir. 

Phytoseiid akar popülasyonunun hasat ve sonrası dönemde (yani pestisit  
uygulamalarının sona erdiği) en yüksek, koruk ve olgunlaşma  dönemlerinde en 
düşük değerde bulunmuştur. Nitekim 1997 yılında bölgemiz bağ alanlarında en 
çok kullanılan chlorpyrifos- ethyl, azinphos-methyl, deltamethrin, lambda-
cyhalothrin ve bromopropylate etkili maddeli preparatların (Anonymous, 1997), 
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yapılan literatür incelemelerinde  phytoseiid akarlara karşı çok toksik veya 
toksik gruplarda yer almaları (Anonymous, 1989 ve 1996) nedeniyle pestisit 
uygulamalarının (özellikle Salkım güvesi (Lobesia botrana Den.-Schiff.) 
ilaçlamalarının) bu faydalının popülasyonuna önemli etkisi olduğu kanısını 
güçlendirmektedir. 

Çizelge 1. 1997 Yılında  İzmir (Menemen) ve 1997 ve 1998 Yıllarında Manisa 
(Saruhanlı) illerinde entegre mücadele programı uygulanan bağlarda 
zararlılara karşı kullanılan pestisitler 

(İlaçlama tarihi) Kullanılan Etkili Madde Bağ Zararlı / 
Hastalık 

1997 1998 

Lobesia 
botrana 

(20.06)Phosalone 350 g/l 
(24.07)Flufenoxuron 50 g/l 
(14.08) B. Thuringiensis 
32000 IU/mg 

(17.06)Tebufenozide 240 g/l 
(22.07)Quinalphos 245 g/l 
(12.07) Phosalone 350 g/l 
(20.08) Phosalone 350 g/l 

Colomerus 
vitis 

 (12.06)Kükürt % 80 WP 
(23.06)         " 

(28.04) Kükürt % 80 WP 
(26.06)            " 

Uncinula 
necator 

(15.05) Myclobutanil 125 
g/l 
(12.06) Kükürt % 80 WP 
(23.06) Kükürt % 80 WP 
(3.07) Triforine 190 g/l 

(28.04) Kükürt % 80 WP 
(7.06)Hexaconazole 50 g/l 
(26.06) Kükürt % 80 WP 
(12.07) Fenarimol 120 g/l 
(18.07) Kükürt % 80 WP 

Plasmopara 
viticola 

- (2.05) Metiram komplex 80 
(24.05) Azoxystrobin 250 g/l 

 
 
 
Manisa 
(Saruhanlı) 

B. cinerea (7.08)  İmazalil 500 g/l _ 
 
İzmir 
(Menemen / 
Haykıran) 

Lobesia 
botrana 

(14.06) Flufenoxuron 50 g/l 
(25.07) Quinalphos 245 g/l 
(8.08) B.thuringiensis 32000 IU/mg 
(21.08) Phosalone 350 g/l 

_ 

(İlaçlama tarihi) Kullanılan Etkili Madde Bağ Zararlı / 
Hastalık 

1997 1998 
Uncinula 
necator 

(10.05) Kükürt % 80 WP 
(2.06) Kükürt % 80 WP 
(17.06) Triadimefon % 5 
(30.06) Kükürt % 80 WP 
(12.07) Triadimefon % 5 

_ İzmir 
(Menemen / 
Haykıran) 

Phomopsis 
viticola 

(24.02) Yağ+DNOC 650+15 g/l 
(23.04) Captan % 50 

_ 
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Bazı entegre bağlarda yapılan örneklemelerde phytoseiid bulunamayışı, 
bazı yıllar mevsim başında görülen önemli bir zararlı olan bağ thripsleri 
(Anophothrips vitis Pries.,Drepanothrips reuteri Uzel ve Haplothrips 
globiceps Bagnall)' ne karşı  ruhsatlı preparatların (malathion ve fenitrathion) 
phytoseiid akarlara karşı çok toksik olmaları yanında bazı bağlarda bağ 
yaprakuyuzu (Colomerus vitis ) ile bağ küllemesi (Uncinula necator "Sch." 
Burr.)' ne karşı kullanılan toz kükürt uygulamalarının etkili olabileceği 
düşünülmektedir. 

Çizelge 2. 1997 ve 1998 Yıllarında  İzmir (Menemen) ve Manisa (Saruhanlı) 
illerinde entegre ve geleneksel mücadele programı uygulanan bağlardaki 
phytoseiid ve tydeid'lerin yoğunlukları 

Phytoseiid (Adet / yaprak) Tydeid (Adet /yaprak) Yer Yıl Tarih 
EM1 EM2 G1 G2 EM1 EM2 G1 G2 

30.04 0.46 0.36 0 0.10 - 0.28 0 - 
2.06 0.20 - 0 - 0 - - - 
3.07 0.34 0.12 0.04 0 0.04 0.16 0 0.16 

 
 
1997 

4.09 0.86 2.94 0.04 - 0.56 5.20 0.84 - 
22.04 0.14 0.10 - - 1.12 0 - - 

İzmir 
(Menemen) 

 
1998 5.08 0.02 0.16 - - 0.20 0.68 - - 

5.05 0.06 - 0 - 1.06 - 3.14 - 
13.05 0 0.04 0.02 0 1.88 4.24 4.40 1.16 
23.06 0.14 - 0 0 3.72 - 0.84 0 

Manisa 
(Saruhanlı) 

 
 
1997 

9.09 0.54 0.04 0.06 - 2.42 4.72 0.32 - 
EM= Entegre Mücadele; G= Geleneksel Mücadele 

Bağlarda phytoseiid' lerin besin grubunda yer alan İki noktalı 
kırmızıörümcek hemen hemen hiç görülmemiş, bağ yaprak uyuzu ve nötr akar 
olarak değerlendirilen tydeid’ ler tüm mevsim boyunca genellikle bağların 
çoğunda görülmüşledir. Yapılan literatür incelemelerinde, Tydeus caudatus' un  
bölgemiz bağ alanlarında da bulunan Typhlodromus talbii Athias-Henriot için 
en uygun besin olduğu (Camporese and Duso,1995); bir başka araştırmada 
bölgemiz bağ alanlarında da yaygın olarak bulunan Euseius finlandicus' un da 
Tydeus caudatus  ile beslendiği belirtilmektedir  (Molnar, 1990). 

Sonuç olarak, bağlardaki pestisit uygulamalarının entegre mücadele 
programları ile disipline edilmesi önemli bir faydalı grubu olan phytoseiid' lerin 
tüm mevsim boyunca bulunabilmelerine olanak sağlayacağı kanısına varılmıştır. 
Ayrıca bazı phytoseiid' lerin av grubu içerisinde yer alan  tydeid' lerin 
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tanıtılmalarının phytoseiid popülasyonlarını olumlu etkileyeceği 
düşünülmektedir. 

Çizelge 3.1998 Yılında Saruhanlı (Manisa)’da entegre mücadele programı 
uygulanan bir bağda phytofag akarlar ve tydeidler ile phytoseiid' lerin 
populasyon değişimleri 

Yoğunluk ( Adet / Yaprak ) Bulaşık yaprak (%)  
Tarih Phytoseiid Tydeid Tetranychus 

spp. 
Bağ Uyuzu 

(C. vitis) 
13/4 0 0.02 0 0 
22/4 0.20 0 0 16 
5/5 0.04 0 0 2 

14/5 0.04 0.02 0 4 
22/5 0.02 0 0 2 
1/6 0.04 0 0 0 

10/6 0.14 0 0 0 
18/6 0.22 0 0 2 
24/6 0.16 0 0 0 
2/7 0.32 0.02 0 0 
9/7 0.20 0.02 0.02 0 

17/7 0.26 0.08 0 0 
23/7 0.06 0 0 0 
30/7 0.02 0.10 0 0 
7/8 0.14 0.12 0 16 

17/8 0.12 0.28 0 4 
25/8 0.24 0.22 0 6 
2/9 0.12 0.30 0 0 

10/9 0.22 0.92 0 14 
17/9 0.04 0.78 0 0 
28/9 0.16 1.36 0 0 
8/10 0.20 0.80 0 66 

22/10 0.12 1.12 0 0 
3/11 0.34 0.30 0.02 0 
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Search for biocontrol agents in Turkey against medusahead 
and yellow star thistle 

René SFORZA1              Massimo CRISTOFARO2 

Summary 

Most of the invasive weeds in the western U.S. are native to Central Europe. In the 
search for biocontrol agents, surveys have been carried out in Turkey since 2000. Two 
species were particularly surveyed, i.e. medusahead rye-grass (Taeniatherum caput-
medusae; Poaceae) and yellow star thistle (Centaurea solstistialis; Asteraceae). These 
weeds have spread over millions of hectares in the western U.S., inducing damage to 
agriculture, and having a strong negative impact on plant biodiversity. This report gives 
an update to the distribution of these two weeds in Turkey, including ecological data 
and potential biocontrol agents. Both weeds occur in the same habitats on different 
soils, from coastal to mountainous areas. 

This first foreign exploration in 2001 allowed the authors to find a smut, Ustilago 
sp., in four different locations, from Cappadocia to the Erzurum region. This smut 
induces heavy damage with no seed production. Also, numerous Chloropidae flies were 
observed in May on medusahead. Their impact is still unknown. 

For this weed, germination starts during winter up to the early spring, and 
seedlings appears near Adana (50m a.s.l.) in February and in Central and East Anatolia 
in April. Although the weed has a large distribution (all of the Mediterranean Basin), 
Turkey is a real “goldmine”: in addition to all the selected biocontrol agents, fıve new 
natural enemies have been found in large numbers (flea beetles, weevils, tingids and 
eriophid mites). 

Of course, for both weeds more investigations are needed. Specificity and host 
range testing will give clues for possible introductions of these agents into the U.S. 

Key Words: Biocontrol Agents, Medusahead, Yellow Starthistle 
Özet 

Türkiye’de Taeniatherum caput-medusae ve Centaurea sosltitialis’e karşı 
biyokontrol ajanlarının araştırılması 

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan zararlı yabancı otların çoğu, Orta 
Avrupa’ya özgüdür. Türkiye’de 2000 yılından bu yana, biyokontrol ajanlarının 
araştırılması amacıyla sürveyler yapılarak, özellikle Taeniatherum caput-medusae 
(Poaceae) ve Centaurea sosltitialis (Asteraceae) türleri incelenmiştir. Bitki 
biyoçeşitliliği üzerinde olumsuz etki yapan ve tarımsal alanlarda zararlı olan bu yabancı 
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otlar, ABD’nin batısında milyonlarca hektar alana yayılmış durumdadır. Bu çalışma, bu 
yabancı otların Türkiye’deki potansiyel biyokontrol ajanları, ekolojileri ve yayılışları 
hakkında güncel bilgiler içermektedir. Her iki yabancı ot türü de deniz kenarından, 
dağlık bölgelere kadar tüm alanlarda farklı topraklarda ve aynı habitatlarda 
görülmektedir. 

T. caput-medusae, kuru toprakları sevmekte, ancak nehir yataklarında da 
görülebilmektedir.Şimdiye kadar, deniz kenarından 1600 m yüksekliğe kadar 
bulunmuştur. Monokültür tarım, Türkiye’de birbuçuk hektara varan büyük alanlarda 
yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Özellikle Orta Anadolu, bu yabancı ot türü için uygun 
bir bölgedir.. Bitki, kışın çimlenmekte, genç fideler (1-3 cm boyunda) nisan ayında 
görülmektedir. Tohumlar toprakra vertikal olarak çimlenmekte ve erken ilkbaharda 
topraktan çıkan uzun bitki kısımları, bu yabancı otun güzel bir göstergesidir. 
Çiçeklenme, mayıs sonunda gerçekleşmekte ve tohumlar haziran sonunda oluşmaktadır. 
2001 yılında yapılan ilk çalışmada, araştırıcılar Kapadokya’dan Erzurum’a kadar olan 
bölgede dört farklı lokalitede bu bitki üzerinde Ustilago sp.’yi tespit etmişlerdir. Bu 
patojen, yabancı otun tohum üretimini tamamen yok ederek, önemli derecede zarar 
yapmaktadır. Aynı zamanda, bu yabancı otta mayıs ayı içerisinde Chloropidae 
familyasından ve etkisi henüz bilinmeyen çok sayıda sinek bulunmuştur. 

C. solstitialis de Adana yöresinde nemli yerlerde bazı alttürleri (C. carneola) 
bulunabilmesine rağmen, genellikle kurak habitatlarda yaygın olarak görülmektedir. En 
yüksek popülasyon yoğunluğu ve doğal düşmanları, Orta ve Doğu Anadolu’da, 
özellikle de rakımın 100 m ile 1900 m arasında değiştiği yerlerde kaydedilmiştir. Bu 
yabancı otun çimlenmesi kışın başlamakta, erken ilkbahara kadar devam etmekte ve 
fideler Adana yakınlarında (50 m) şubat, Orta ve Doğu Anadolu’da ise nisan aylarında 
görülmektedir. Bu yabancı ot, büyük bir yayılış alanına (tüm Akdeniz kıyıları) sahip 
olmasına rağmen, Türkiye, daha önce belirlenen tüm biyokontrol ajanlarına ilave olarak, 
beş yeni doğal düşman (chrysomelidler, coleopterler, tingidler ve eriophid akarlar)’ın 
bulunmasıyla, adeta bir “altın madeni” konumundadır. 

Kuşkusuz, her iki yabancı ot için de daha detaylı araştırmalara ihtiyaç 
bulunmaktadır. Spesifiklik ve konukçu tercihi testleri, bulunan biyokontrol ajanlarının 
ABD’ye intikali konusunda ipuçları verecektir. 

Anahtar Kelimeler: Biyokontrol Ajanları, Taeniatherum caput-medusae, 
Centaurea solstitialis, Turkey 

Introduction 

The overall goal of biological control of weeds research is to discover and 
develop biological control agents to manage invasive weeds on grazing lands 
and natural, agricultural, and developed areas. 

a) To discover, identify, and initiate the development of new agents from 
Europe, Asia, and Africa on target weeds; 
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b) To conduct biological studies and evaluate host-specificity tests to 
improve predictability of environmental safety and efficacy of natural 
enemies, and provide information to cooperators / clientele; 

c) To expedite establishment of known high-priority natural enemies 
(arthropods and pathogens) by collecting, rearing if necessary, and 
shipping to U.S. cooperators and clientele. 

After rigorous evaluation and selection, safe specific agents will be released 
for control of the desired weeds in the United States. The implementation of 
these agents into low-input sustainable management systems will reduce 
pesticide use, save money, and maintain species diversity in natural habitats. 

Medusahead ryegrass is the common name of Taeniatherum caput-
medusae sub. asperum (L.) Nevski (previously Elymus caput-medusae L.) 
(Nevski, 1934). It is a member of the Triticeae tribe of the grass family. This 
plant is phylogenetically close to wheat (Triticum aestivum) and Bromus 
japonicus. Medusahead is invasive across millions of ha of large semi-arid 
areas of intermountain rangelands in western U.S. states; especially those sites 
that have high clay content soils (Miller, 1999; Reed, 1977). It is considered 
that this grass has not reached its ecological limit (Young, 1992). In Eurasia, 
three subspecies are known, i.e. crinitum, caput-medusae and asperum 
(Frederiksen, 1986). Only the latter subspecies is known to be introduced into 
the U.S. 

This is the first biological control study on medusahead. According to 
literature (Adams, 1988; Charudattan, 2001; Rosskopf, 1999), pathogens agents 
might be very promising for a control of this grass. The only report concerns the 
use of indigenous pathogens contaminating medusahead (Grey et al., 1995). 

Centaurea solstitialis (common name “yellow starthistle”) has been the 
primary target for management by plant pathogens at EBCL. There have been 
numerous research projects at EBCL and BBCA to study its biology and 
discover new pathogens and new insects. Yellow starthistle (YST) is an annual 
that forms rosettes in the early spring, bolting in late May producing bright 
yellow flowers and spines. YST was introduced into North America from 
Eurasia during the early 1800's, perhaps through contaminated alfalfa seed 
(Medicago sativa). Yellow starthistle is an herbaceous winter annual or 
facultative biennial pioneer that invades ranges, pastures, and some cultivated 
fields (grapes and wheat) and is rapidly spreading in California, Idaho, Oregon, 
and Washington. The infested acreage in California has increased from 1.2 
million acres 1958 to about 7 million acres in 1985. It has been reported+ that 
infestations in Idaho, Washington, and Oregon increased 315% from 1978 to 
1988. 
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Yellow starthistle is considered a weed because it displaces desirable plants 
and consumption by horses can be fatal (Cordy, 1978; Panter, 1991). It is a 
prime target for classical biological control because conventional control 
strategies have been inadequate due to the size of infestations and the economic 
and environmental costs of chemical control (Piper, 2001; Thomsen et al., 1996; 
Turner et al., 1995). 

Material and Methods 
Surveys were carried out in 2001 and 2002 (Sforza et al., 2001). This report 

gives an update to the distribution of these two weeds in Turkey, including 
ecological data and potential biocontrol agents. Both weeds occur in the same 
habitats on different soils, from coastal to mountainous areas (map below). This 
map indicates the localities surveyed within two years. In each site, plants are 
collected for three main purposes: first for herbarium, second for genetic studies 
and third for preserving pathogens and maintaining insects if they are found. 
Genetic studies will permit to pinpoint the origin of a target plant species by 
analysing samples from different parts of a country or different countries of a 
continent. Seed or leaf material is necessary, collected in envelopes (20 
envelopes per site). Insects colleted are whether alive or dead. Fresh insects are 
put in plastic cylinders of 20cm-long and kept at cold temperature if possible 
during the trip. Then, they are entering into quarantine facilities in the country 
of destination (France or Italy). Insects are then reared in cages on the plants, 
i.e. medusahead or YST. Some dead insects are sent to taxonomists for further 
identification. 

Result and Discussion 

Ecological data 

Medusahead likes dry soil, but may be found in river beds. Up to now, it 
has been found from sea level to 1600 m. The three subspecies were all 
collected and observed during the 2001 survey.  All three are very similar 
morphologically. The survey shows that medusahead is widespread from Spain, 
Southern France, Greece to East Turkey at high elevations (from 40 to 1140m in 
Spain, mean of 20 sites=500m; from 810m to 1650m in Turkey, mean of 21 
sites=1270m; at sea level in France), in rocky and dry soil, among other plant 
species or in monoculture, along the road sides and on hills slopes. It was always 
found in non-disturbed soil, in wild areas or in abandoned crops (ex: vineyards) 
for several years. Monoculture is quite common on large blocks reaching one 
half hectare. Central Turkey is particularly suitable for medusahead. 
Germination occurs in winter, and young seedlings (1-3 cm long) are present in 
April. Seeds germinate vertically in the soil, and the long glumes emerging 
from the soil provide a good indicator of presence in early spring. Flowering 



 331

occurs in late May, and seeds are produced by the end of June. In high 
elevations, above 2000m, it is possible to find green plants until late august. 
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□: Sites surveyed in 2001-2002 for biocontrol of medusahead and YST 

Yellow starthistle is also common in dry habitats (Maddox et al., 1985), 
although some subspecies (C. carneola) can be found in moist areas, e.g. the 
Adana Region. The largest populations and the presence of natural enemies 
have been recorded in Central and Eastern Turkey, especially in highland areas 
with a range of altitude from 1000 to 1900 m above sea level. 

For this weed, germination starts during winter up to the early spring, and 
seedlings appears near Adana (50 m a.s.l.) in February and in Central and East 
Anatolia in April.  

Biocontrol agents 

This first foreign exploration in 2001 allowed the authors to find a smut, 
Ustilago sp., in four different locations, from Cappadocia to the Erzurum 
region. This smut induces heavy damage with no seed production. Seeds are 
totally black, and are the systematic contamination of the smut induces 
symptoms on all stems of a plant. First symptoms may be easily distinguished 
in Spring. Nevertheless, it is not easy to distinguish symptoms in late summer 
because all plants are dry, and attacked plants are smaller. The density of 
diseased plants is variable among the sites. This smut was collected from 
Kayseri region to Erzurum region. 

Insects seem not to be numerous on medusahead in Turkey. Only 
Chloropidae flies were observed in May on medusahead. Their impact is still 
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unknown, and may not be specific to this wild rye, because similar flies were 
observed on other wild grasses. 

Although YST has a large distribution (all of the Mediterranean Basin), 
Turkey is a real “goldmine” regarding natural biodiversity of insects and mites 
collected on YST over the years. Genetic studies will pinpoint the origin area of 
YST in the Old world. It is an ongoing project, which will give clues for 
targeting areas for investigating biocontrol agents. 

In addition to all the selected biocontrol agents, five new natural enemies 
have been found in large numbers (flea beetles, weevils, tingids and eriophid 
mites): 

Ceratapion basicorne [Coleoptera](Clement et al., 1989) Tingis grisea 
[Hemiptera] and Larinus filiformis [Coleoptera] 

Aceria sp. and Psylliodes sp. [Coleoptera] 

Future work 
Turkey is a very promising area for medusahead and Yellow starthistle 

survey because of their large distribution within the country under different 
ecological conditions. It will be needed in the next future to set up field tests for 
evaluating direct effects of the potential biocontrol agents. It is important to 
consider that everything needs to be done for these two weeds. We report in this 
article studies regarding two weeds, but many other weeds are of interest, like 
Dipsacus fullonum (Dipsacaceae) and Cirsium arvense (Asteraceae). 
Collaboration with Turkish Universities will be very helpful in this matter. 
Working with local botanists, entomologists, ecologists and plant pathologists 
will be of big help for improving knowledge for biological control of these 
weeds. 
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Bazı pestisitlerin ve Melia azedarach L. su ekstraktının bazı doğal 
düşmanlara laboratuvarda etkileri 

 

Hüseyin BAŞPINAR1 İbrahim ÇAKMAK1 E. Mennan YILDIRIM1 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, bazı pestisit ve doğal pestisitler ile Melia azedarach L. su 
ekstraktının biyolojik mücadele uygulamalarında yaygın olarak kullanılan 
Chryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col.: Coccinellidae) larva ve erginlerine, 
Leptomastix dactylopii How. (Hym.: Encyrtidae) ve Phytoseiulus persimilis  Athias-
Henriot (Acarina: Phytoseiidae) erginlerine  olumsuz etkilerinin laboratuvar 
koşullarında saptanmasıdır. M. azedarach su ekstraktı (150 g tohum / 1 l su) ve Neem-
Azal T/S, yazlık beyaz yağ ile Deltamethrin (C. montrouzieri  ve L. dactylopii için), ve 
akarisit etkili  Chlorfenapyr (P. persimilis için)’ in önerilen dozları püskürtme ve film 
yöntemiyle uygulanmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre, Deltamethrin hem C. montrouzieri larva ve erginlerine 
ve hem de L. dactylopii erginlerine kullanılan her iki yöntemde de çok zararlı 
bulunmuştur. Chlorfenapyr ise P. persimilis erginlerine püskürtme yöntemiyle çok 
zararlı olmasına karşın, film yöntemiyle zararlı olmamıştır. Yazlık beyaz yağ C. 
montrouzieri ve P. persimilis  erginlerine kısmen orta derecede zarar vermiştir. M. 
azedarach su ekstraktı ve NeemAzal T/S ise C. montrouzieri  erginlerine film 
yönteminde oldukça zararlı bulunmasına karşın, diğer tüm doğal düşmanlara hem 
püskürtme ve hem de film yöntemiyle yapılan uygulamalarda zararsız bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Melia azedarach, Chryptolaemus montrouzieri, 
Leptomastix dactylopii, Phytoseiulus persimilis, doğal pestisitler, doğal düşmanlar 

 
Summary 

The effect of some pesticides and the water extract of Melia azedarach l. on some 
natural enemies in laboratory 

The aim of this study was to determine the side effect of some pesticides and bio-
pesticides on the larvae and adults of Chryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col.: 
Coccinellidae), the adults of  Leptomastix dactylopii How. (Hym.: Encyrtidae) and 
Phytoseiulus persimilis  Athias-Henriot (Acarina: Phytoseiidae), which are intensively 
used in biological control. The water extract of Melia azedarach (150 g seed / 1 l water) 
and the recommended dosage of NeemAzal-T/S, summer oil, and Deltamethrin against 
to C. montrouzieri and L. dactylopii, and the acaricide Chlorfenapyr against to P. 
persimilis were applied by spraying and resudial film methods in laboratory. 
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According to the  results, Deltamethrin was very harmful to both C. montrouzieri 
larvae and adults, and L. dactylopii adults for all application methods included in this 
research. Chlorfenapyr was found to be very toxic to P. persimilis adults in the spray 
application, but no any toxic effect was observed in the resudial film method. Summer 
oil was only moderately harmful to C. montrouzieri and P. persimilis  in the resudial 
film method. Although the water extract of M. azedarach and NeemAzal-T/S were  
harmful to adults of C. montrouzieri in application of resudial film, they were not toxic 
on the other natural enemies tested for both spraying and resudial film method 
applications. 

Key Words: Melia azedarach, Chryptolaemus montrouzieri, Leptomastix 
dactylopii, Phytoseiulus persimilis, bio-pesticides, natural enemies 

Giriş 
İkinci Dünya savaşından bu yana kullanılmakta olan sentetik pestisitler, 

bitkisel üretimde sorun olan birçok hastalık, zararlı ve yabancı ota karşı tam bir 
başarı sağlayamamıştır. Buna karşın, pestisitlerin yaygın olarak kullanılması 
sonucu hastalık ve zararlıların pestisitlere dayanıklılık kazanması, çevre 
kirliliği, kalıntı ve benzeri bir çok sorun ortaya çıkmıştır. Bu gibi nedenlerle 
günümüzde bitki koruma sorunlarının çözümünde tarımsal savaş yöntemlerinin 
birlikte bir uyum içerisinde uygulandığı ve söz konusu bitkisel üretimde sorun 
olan hastalık ve zararlıların aynı anda ekonomik zarar eşiğinin altında 
tutulmasını amaçlayan entegre mücadele anlayışı önem kazanmıştır. Bu anlayış 
içerisinde en önemli yaklaşım ise, olabildiğince kimyasal savaşa en son çözüm 
olarak yer vermek ve kimyasal savaşta seçici ve toksisitesi düşük pestisitleri 
kullanmaktır. Bu nedenle de, son yıllarda özellikle zararlılarla mücadelede 
çekici ya da kaçırtıcı etkili maddeler, beslenme engelleyiciler ve büyümeyi 
engelleyiciler gibi organik sentetik maddelerin yanı sıra pestisit etkili bitkiler 
üzerinde de durulmaktadır. 

Bu gibi bitkisel kökenli maddelerden bir çok başarılı sonucun alınmış 
olması, bitkisel pestisitlere olan ilginin son yıllarda daha da artmasına neden 
olmuştur (Schumutterer, 1990; Prijono ve Hassan, 1993; Ismail, 1997; Nardo 
vd., 1997; Potenza vd., 1999; Hammad vd., 2000; Souza vd., 2000). 

Ancak, yurtdışında son yıllarda artan bu ilgiye karşın, ülkemizde bu 
konuda yapılmış az sayıda çalışma vardır (Başpınar vd., 2000; Hıncal vd., 2000; 
Madanlar vd., 2000). Ayrıca, bitkisel pestisitlerin doğal düşmanlara etkileri de 
bilinmemektedir. Bu çalışmada, bazı pestisitlerin yanı sıra bitkisel kökenli bir 
pestisit olan Neem Azal T/S ile Melia azedarach L.’ın su ekstraktının bazı 
doğal düşmanlara olumsuz etkileri laboratuvar koşullarında incelenmiştir. 
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Materyal ve Metot 
Denemelerde kullanılan Cryptolaemus montrouzieri ve Leptomastix 

dactylopii bireyleri Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü’ nden sağlanmış, 
Phytoseiulus persimilis ise laboratuvarda üretilmiştir. Denemede yer alan 
bitkisel ekstrakt ve pestisitler Cetvel 1’ de verilmiştir. 

Cetvel 1. Denemelerde kullanılan bitkisel ekstrakt ve pestisitler 

Ekstrakt/Preparat adı Etkili Madde  Formulasyon Doz 
Melia azedarach L. Azadirachtin Su ekstraktı 150 g tohum/ 1 l su 
Neem Azal T/S Azadirachtin E.C. % 0.4 
Porkam Yazlık beyaz yağ* E.C. 1200 g/ 100 lt su 
Decis Deltamethrin E.C. 50 cc/100 lt su 
Pirate Chlorfenapyr** E.C. 35 cc/100 lt su 

* Sadece C. mountrouzieri ve L. dactylopii ’ ye karşı. 
** Sadece  P. persimilis ’ e karşı. 
 

Cetvel 1’ de belirtilen ekstrakt ve pestisitlerin C. mountrouzieri larva ve 
erginlerine, P. persimilis erginlerine etkileri püskürtme ve daldırma, L. 
dactylopii erginlerine ise püskürtme ve film yöntemiyle denenmiştir. 

Püskürtme Yöntemi : Bunun için C. mountrouzieri ’nin larva ve 
erginleri, L. dactylopii ve P. persimilis ’in erginleri kullanılmıştır. C. 
mountrouzieri larvaları unlubitle bulaşık patatesler üzerinde her bir kavanoza 
10 larva gelecek şekilde yerleştirilmiştir. C. mountrouzieri erginleri ve ayrıca 
L. dactylopii ve P. persimilis erginleri ise her petri kutusuna 10 birey gelecek 
şekilde konulmuş ve bunlar bir tekerrür kabul edilmiştir. Daha sonra bunların 
üzerinden yaklaşık 50 cm uzaklıktan el spreyi yardımıyla üç püskürtme halinde 
uygulama yapılmış ve daha sonra üzeri tülbent ile örtülmüştür. 

Daldırma Yöntemi : Daha önceden hazırlanan ekstrakt ve pestisit 
eriyiklerine her bir tekerrürde 10 birey olacak şekilde C. mountrouzieri larva ve 
erginleri tülbent içerisinde 3 saniye süre ile daldırılmışlardır. Her bir daldırma 
işleminden sonra bu 10 birey petri kutusuna aktarılarak üzeri tülbent ile 
örtülmüştür. 

P. persimilis erginleri ise her bir lam üzerine 10 birey gelecek şekilde 
dorsal kısmından yapıştırılmışlar ve daha sonra lam ile birlikte denemeye alınan 
ekstrakt ve pestisit eriyiklerine 3 saniye süre ile daldırılmışlardır. 

Kuru Film Yöntemi : L. dactylopii erginlerinin çok narin vücutlu ve 
hareketli olmaları nedeniyle, daldırma yönteminde olabilecek fiziksel 
zararlanmaların ortaya çıkaracağı olumsuz etkiden kaçınmak amacıyla, bunlara 
kuru film yöntemiyle uygulama yapılmıştır. 
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Bunun için petri kutularının içine el spreyi yardımıyla yaklaşık 50 cm 
uzaktan, denemeye alınan ekstrakt ve pestisitler püskürtülmüştür (3-5 mg 
madde/ cm2). Daha sonra bir vantilatörün karşısında kurumaya bırakılmış ve 
kuruduktan sonra her bir petri kutusuna 10 birey gelecek şekilde L. dactylopii 
ergini salınmıştır. 

Tüm denemeler on tekerrürlü olarak tesadüf parselleri deneme deseninde 
yürütülmüştür. Denemeye alınan parazitoit ve predatörlere, lam üzerine dorsal 
kısmından yapıştırılmış P. persimilis dışında, yeterli besin ve su sağlanmıştır. 
Sayımlar uygulamadan 24, 48 ve 72 saat sonra yapılmıştır. 

Denemeler 25±1 oC sıcaklık ve % 60± 10 orantılı nem koşullarında 16 saat 
aydınlatmalı iklim odalarında sürdürülmüştür. Yüzde etkiler Abbott formülü ile 
hesaplanmış ve daha sonra açı çevrimi uygulanarak SPSS paket programında 
Varyans Analizi yapılmıştır. Duncan testi ile gruplar ortaya konulmuştur. 
Sonuçlar IOBC çalışma grubunun ilaçların doğal düşmanlara laboratuvar 
koşullarındaki etkilerine ilişkin kabul ettiği değerlendirmeye göre 
değerlendirilmiş ve zehirlilik etkilerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır 
(Hassan et al., 1987). 

% Etki        IOBC sınıf değeri 

% 0-50.........................................1 ( etkisiz) 

% 51-79.......................................2 ( az etkili) 

% 80-98.......................................3 ( orta etkili) 

% 99-100.....................................4 ( çok etkili) 

Sonuçlar ve Tartışma 
Denemelerde kullanılan pestisitlerin C. mountrouzieri larva ve erginlerine 

püskürtme ve daldırma yöntemiyle etkileri ile ilgili sonuçlar Cetvel 2 ve Şekil 
1’ de verilmiştir. 

Denemeye alınan pestisitler ve bitkisel ekstraktların püskürtme yönteminde 
ergin döneme larvalardan daha yüksek etkilerde bulunduğu görülmektedir. 
Larva dönemindeki etkiler Deltamethrin dışında M. azedarach, Neem Azal T/S 
ve Beyaz yağ’ da IOBC sınıflandırmasına göre 1. grupta yer almış ve etkisiz 
olarak değerlendirilmiştir. Deltamethrin’ de ise etki orta derecede olmuş ve 3. 
grupta yer almıştır. Ergin dönemdeki etkiler ise M.azedaracah ve Deltamethrin’ 
de çok etkili ( 4. grup), Neem Azal T/S’ de orta dereceli (3. grup) ve Beyaz 
yağda ise az etkili (2. grup) olmuştur. Daldırma yöntemindeki etkiler 
değerlendirildiğinde M. azedarach ve Neem Azal T/S’ de gerek  larva ve 
gerekse ergin döneme etkileri 1. grupta yer almış ve etkisiz olarak bulunmuştur. 
Beyaz yağ ise, larva döneminde etkisiz olurken (1. grup), ergin dönemde 2. 
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grupta yer almış ve az etkili bulunmuştur. Deltamethrin 3. grupta ve orta etkili 
olarak saptanmıştır. C. mountrouzieri’ nin larva ve ergin dönemleri ve 
denemeye alınan pestisitlerin tümü genel olarak değerlendirildiğinde, 
Deltamethrin’ in etkisi her zaman diğer pestisitlere kıyasla daha yüksek olmuş 
ve bu farklılık istatistiksel olarak da önemli bulunmuştur. 

Cetvel 2. Denemede kullanılan pestisitlerin Cryptolaemus montrouzieri larva 
ve erginlerine etkileri 

 
Ortalama etki (%) * 

24 saat sonra 

Larva Ergin 
Ekstrakt/ Preparat 

Adı 
Püskürtme IOBC 

Değeri
Daldırma IOBC 

değeri 
Püskürtme IOBC 

Değeri
Daldırma IOBC 

değeri 
Melia azedarach 10.0 b 1   4.1 b 1 92.5 a 3 10.0 a 1 
Neem Azal T/S 12.2 b 1 28.0 a 1 90.0 a 3 12.5 a 1 
Beyaz Yağ 14.3 b 1 18.0 a 1 45.0 b 1 47.5 b 1 
Deltamethrin 35.3 a 1 28.0 a 1 57.5 b 2 62.5 b 2 

 48 saat sonra 

Melia azedarach 12.0 b 1 6.0 c 1 100 a 4 15.0 c 1 
Neem Azal T/S 12.2 b 1 34.1 b 1 94.7 a 3 27.9 c 1 
Beyaz Yağ 18.0 b 1 36.7 b 1 63.1 b 2 60.4 b 2 
Deltamethrin 50.0 a 1 94.0 a 3 86.8 a 3 83.7 a 3 

 72 saat sonra 

Melia azedarach 18.0 b 1 8.2 c 1 100 a 4 18.5 b 1 
Neem Azal T/S 14.2 b 1 31.9 b 1 97.2 a 3 27.9 b 1 
Beyaz Yağ 20.3 b 1 36.1 b 1 63.8 b 2  76.7 ab 2 
Deltamethrin 82.0 a 3 97.8 a 3 100 a 4 98.6 a 3 
* Sütunlar yukarıdan aşağıya incelendiğinde  aynı harfi içeren ortalamalar Duncan (P=0,05) 
testine göre istatistiksel olarak farklı değildir. 
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Şekil 1. Denemede kullanılan pestisitlerin Cryptolaemus montrouzieri larva ve 

erginlerine uygulamadan 72 saat sonra etkileri (%). 
 

L. dactylopii’ ye denemelerde kullanılan pestisit ve ekstraktların etkileri Cetvel 3 
ve Şekil 2’ de gösterilmiştir. 

Denemede yer alan gerek M. azedarach ve Neem Azal T/S ve gerekse Beyaz 
yağın hem püskürtme ve hem de Kuru film yöntemlerinde L. dactylopii erginlerine 
etkileri IOBC’ nin gruplandırmasına göre 1. gruba girmiş ve etkisiz bulunmuştur. 
Deltamethrin’ in etkisi ise püskürtme yönteminde 4. grupta ve çok etkili olurken, Kuru 
film yönteminde 1. grupta ve etkisiz olarak gerçekleşmiştir. 
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Cetvel 3. Denemede kullanılan pestisitlerin Leptomastix dactylopii erginlerine 
etkileri 

 
Ortalama etki (%) * 

24 saat sonra 48 saat sonra Ekstrakt/ Preparat 
Adı Püskürtme IOBC 

Değeri
Kuru Film IOBC 

değeri 
Püskürtme IOBC 

Değeri
Kuru Film IOBC 

değeri 
Melia azedarach 0.0 c 1    6.1 b 1    6.0 c 1 10.0 b 1 
Neem Azal T/S 0.0 c 1    8.7 b 1   1.0 c 1   9.6 b 1 
Beyaz Yağ 20.1 b 1 23.1 ab 1 34.7 a 1 41.0 a 1 
Deltamethrin 100 a 4  41.3 a 1 100 a 4 45.0 a 1 

 72 saat sonra 

Melia azedarach 10.0 c 1 10.0 b 1 
Neem Azal T/S   5.0 c 1 10.0 b 1 
Beyaz Yağ 41.7 b 1 45.0 a 1 
Deltamethrin 100 a 4 45.9 a 1 

* Sütunlar yukarıdan aşağıya incelendiğinde aynı harfi içeren ortalamalar Duncan 
(P=0,05) testine göre istatistiksel olarak farklı değildir. 
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Şekil 2. Denemede kullanılan pestisitlerin Leptomastix dactylopii erginlerine 

uygulamadan 72 saat sonra etkileri (%). 
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Denemelerde kullanılan pestisit ve ekstraktların P. presimilis’ e etkileri 
Cetvel 4 ve Şekil 3’ de verilmiştir. Püskürtme yönteminde M. azedarach ve 
Beyaz yağ 1. grupta yer almış ve etkisiz bulunmuştur. Neem Azal T/S 2. grupta 
ve az etkili, Deltamethrin ise 4. grupta ve çok etkili bulunmuştur. Daldırma 
yönteminde ise denemede yer alan tüm pestisit ve ekstraktların etkisi % 100 
olup, böylece 4. grupta ve çok etkili olarak saptanmıştır. 

 
Cetvel 4. Denemede kullanılan pestisitlerin Phytoseiulus persimilis erginlerine 

etkileri 
 

Ortalama etki (%) * 

24 saat sonra 48 saat sonra Ekstrakt/ Preparat 
Adı Püskürtme IOBC 

Değeri
Daldırma IOBC 

değeri 
Püskürtme IOBC 

Değeri
Daldırma IOBC 

değeri 
Melia azedarach 24.0 ab 1 67.7 b 2 25.0 c 1 100 a 4 
Neem Azal T/S 64.5 a 2 91.4 ab 3 66.6 b 2 100 a 4 
Beyaz Yağ 12.0 b 1 100 a 4 12.0 c 1 100 a 4 
Deltamethrin 52.0 a 2 100 a 4 100 a 4 100 a 4 

 72 saat sonra 

Melia azedarach 25.0 c 1 100 a 4 
Neem Azal T/S 66.6 b 2 100 a 4 
Beyaz Yağ 14.5 c 1 100 a 4 
Deltamethrin 100 a 4 100 a 4 

* Sütunlar yukarıdan aşağıya incelendiğinde  aynı harfi içeren ortalamalar Duncan 
(P=0,05) testine göre istatistiksel olarak farklı değildir. 
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Şekil 3. Denemede kullanılan pestisitlerin Phytoseiulus persimilis erginlerine 

uygulamadan 72 saat sonra etkileri (%). 
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Diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda da genel olarak Neem Azal-S ve M. 

azedarach ekstraktlarının bir çok doğal düşmana doğrudan toksik etkilerinin 
düşük olduğu bildirilmiştir (Schneider, A., 1992; Dilavari vd., 1994; Dimetry 
vd., 1994; Breuer vd., 1999; Pinon vd., 1999). Ancak, bitkisel ekstraktların aynı 
zamanda bazı doğal düşmanların doğurganlıklarına, beslenme ve gelişmelerine 
olumsuz etkileri olduğuna ilişkin bulgular da vardır (Dimetry vd., 1994). Bunun 
yanısıra, bitkisel ekstraktların Pieris rapae ‘ nin larva süresini uzatması 
nedeniyle parazitlenme şansının artmasına neden olduğu, bu durumun biyolojik 
savaşın başarısını artırdığı bildirilmiştir (Matter vd., 2002). 

Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde C. mountrouzieri larvalarına 
etkilerin erginlere oranla daha düşük olduğu görülmektedir. Larvaların 
vücutlarının dışını kaplayan koruyucu mum tabakasının denemeye alınan tüm 
preparatların etkilerini düşürdüğü bu sonuçlara göre söylenebilir. Denemeye 
alınan pestisitlerden Deltamethrin’in gerek C. mountrouzieri larva ve 
erginlerine ve gerekse L. dactylopii erginlerini her zaman diğer preparatlara 
göre daha çok etkilediği saptanmıştır. Bunu genel olarak Beyaz yağ izlemekte 
ve M. azedarach ile Neem Azal T/S’nin etkileri en düşük olmaktadır. P. 
persimilis ile ilgili denemede püskürtme yönteminde akarisit etkili olan 
Chlorfenapyr en yüksek etkiyi göstermiştir. Daldırma yönteminde denemeye 
alınan tüm preparatların % 100’lük bir etki gösterdiği belirlenmiştir. 

Bu sonuçlara göre kimyasal savaşta yaygın olarak kullanılan Deltamethrin 
ve Chlorfenapyr’in doğal düşmanları oldukça olumsuz bir şekilde etkilediği, 
buna karşın denemede yer alan diğer preparatların daha düşük etkiler gösterdiği 
söylenebilir. 

Teşekkür 
Denemelerde kullanılan Cryptolaemus montrouzieri ve Leptomastix 

dactylopii bireylerini deneme materyali olarak tarafımıza  gönderen Adana Zirai 
Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ ne ve Doç.Dr. Lerzan ERKILIÇ’ a 
teşekkür ederiz. 
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Entomopatojenik fungus Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown&Smith 
kullanılarak sera beyazsineğinin, Trialeurodes vaporariorum Westwood, 

biyolojik mücadelesi ve sıcaklığın fungusun büyümesine etkisi 

Ayhan GÖKÇE1        Mehmet Kubilay ER2 

Özet 

Trialeurodes vaporariorum ve Myzus persicae dan izole edilmiş olan 10 farklı 
Paecilomyces fumosoroseus ırkının T.vaporariorum’un ikinci dönem nimflerini enfekte 
etme oranları laboratuar şartlarında incelenmiştir. Bu çalışma ikinci donem nimflerin 
beslendiği domates yaprakları kullanılmıştır. İki mililitre 107 spor/ml dozda her fungus 
ırkının spor konsantrasyonu domates yapraklarına uygulanmıştır. Enfeksiyon oranları 
spor konsantrasyonunun uygulanmasını takip eden 3 ve 6 günlerde kaydedilmiştir. 
İnkubasyon suresi uzatıldıkça bütün P.fumosoroseus ırklarının etkinlikleri artmıştır. 
2658, 4400, 4406 ve 4415 numaralı P.fumosoroseus ırkları en basarili ırklar olarak 
tespit edilmiş, bu ırklar %70 den fazla ölümlere yol açmışlardır. 

Sıcaklığın T.vaporariorum dan izole edilmiş olan beş P.fumosoroseus ırkının 
vejetatif büyümelerine etkileri araştırılmıştır. Fungus ırkları sabourand dextrose agarda 
15° ile 30°C arasında altı farklı sıcaklık da yetiştirilmiştir. Fungus maksimum büyümeyi 
20° ile 30°C arasında göstermiş olup büyüme oranı 1mm/gün ile 1.5mm/gün arasında 
değişmektedir. Fungusun büyümesi için optimum sıcaklık 24°C civarındadır. Bu 
çalışmada incelenen P.fumosoroseus ırklarının mezofilik (sıcağı seven) olduğu 
saptanmıştır. 

Bu çalışmalar sonunda kullanılan P.fumosoroseus izolatlarının domateslerdeki sera 
beyazsineğinin kontrolünde kullanılabilme potansiyeline sahip oldukları ve seralardaki 
sıcaklığın fungusun gelişmesini kısıtlamayacağı ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Trilaeurodes vaporariorum, Paecilomyces fumosoroseus, 
domates, entomopatojenik fungus. 

Summary 

Biological control of the glasshouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum Westwood, 
using entomopathogenic fungus Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown&Smith 

and effects of temperature on radial growth of the fungus 

Infectivity of 10 isolates of Paecilomyces fumosoroseus isolated from Trialeurodes 
vaporariorum and Myzus persicae from India, Malaysia and United State of America 
were examined on glasshouse whitefly nymphs under laboratory conditions.  
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The screening tests were conducted on cut tomato leaflets bearing second stage 
nymphs. Two-millilitre spore suspension of each isolate, containing 107 spore/ml, was 
applied to each tomato leaflet. The progress of infection was checked on the 3rd and the 
6th day following spore application. All isolates of P.fumosoroseus increased in their 
effectiveness as the incubation time was extended. The most successful isolates, 2658, 
4400, 4406 and 4415, were ultimately bale to kill over 70% of the initial population 
after 6d of incubation. 

Effects of temperature on vegetative growth of 5 isolates of P.fumosoroseus 
isolated from T. vaporariorum was examined. The fungus was grown on sabouraud 
dextrose yeast agar at 6 different temperatures ranging from 15° to 30°C. The fungus 
isolates showed maximum vegetative growths at 20° to 30°C ranging from 1mm/day to 
1.5mm/day. The optimum temperature for growth of the fungus was around 24°C. The 
study on radial growth of P.fumosoroseus isolates at a range of temperatures showed 
that all the isolates appeared to be mesophilic.  

These studies showed that the tested isolates of P.fumosoroseus had potential, as a 
microbial control agent for glasshouse whitefly on tomatoes and the temperature regime 
in tomato glasshouses may not limit the use of the fungus. 

Key Words: Trialeurodes vaporariorum, Paecilomyces fumosoroseus, tomato, 
entomopathogenic fungus, screening 

Giriş 

Sera beyaz sineği, Trialeurodes vaporariorum (Westwood), polifag bir 
zararlı olup bir çok kültür bitkisinde zarara neden olmaktadır. Zararlı 84 
familyaya bağlı 249 bitki çeşidinde beslenebilmektedir (Vet vd., 1980). Direk 
zararı bitki özsuyunu emerek olurken, ballı madde salgılaması sonucu oluşan 
fumajinde önemli kayıplara neden olmaktadır. Bununla birlikte T.vaporariorum 
bir çok virüs hastalığının da taşıyıcısıdır (Dorst vd., 1983; Soria vd., 1991).  

Bu zararlı ile savaşımda fiziksel, kimyasal ve biyolojik mücadele 
yöntemleri kullanılmaktadır. Biyolojik savaşımda kullanılan predatörler 
Anhocoridae, Miridae, Chrysopidae ve Coccinelidae familyasına ait türlerdir 
(Gerling, 1990). Parasitoidler ise Amitus, Calse, Encarsia, Eretmocerus ve 
Euderomphale cinsine ait türlerden oluşmaktadır (Gerling, 1990). Funguslar bu 
zararlı ile mücadelede kullanılabilecek olan yalnız entomopathojen gibi 
gözükmektedir. Fransen (1990) ve Lacey vd. (1996) sera beyazsineği ile 
mücadelede kullanılan fungal patojenleri derlemişler ve Ashersonia, Beauveria, 
Verticillium ve Paecilomyces cinsine ait türlerin T.vaporariorum da ölüme 
neden olduğunu bildirmişlerdir. 

Paecilomyces fumosoroseus dünyanın bir çok bölgesinde çeşitli böcek 
takımlarından ve topraktan izole edilmiştir (Hummer, 1992). Smith (1993) 
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fungusun 9 takıma ait 48 böcek türünde doğal şartlarda ve sera koşullarında 
epizootike neden olduğunu bildirmiştir. P.fumosoroseus un Bemisia tabaci nin 
nimf ve ergin dönemlerinde hem tarla koşullarında hem de seralarda, 
T.vaporariorum da sera koşullarında ölümlere neden olduğu bildirilmektedir 
(Lacey vd., 1996). 

Bu çalışmada P.fumosoroseus un 10 farklı izolatının sera beyazsineğinin 
2.dönem nimflerine olan patojinitesi laboratuar koşullarında araştırılmıştır. 
Çevresel faktörlerden sıcaklığın fungusun büyümesine olan etkileri beş farklı 
sıcaklıkta laboratuar koşularında araştırılmıştır. 

Materyal ve Metot 

Çalışmada dünyanın çeşitli bölgelerinden izole edilmiş fungus izolatları 
A.B.D. Tarım Bakanlığına bağlı entomopatojenik fungus kültürleri biriminden 
sağlanmıştır (Tablo 1). Fungus kültürleri sabouraud dekstroz agar (SDAY) da 
21 gün süre ile 24±1ºC de büyütülmüştür. Bu sürenin sonunda fungus 
kültürlerinden %0.02 oranında Tween 80 içeren destile steril su ile sporlar hasat 
edilmiş ve spor süspansiyonların konsantrasyonu Neubauer haemocytometer 
kullanarak ışık mikroskobunda belirlenmiştir. Spor süspansiyonları 107 spore/ml  
olacak şekilde seyreltilmiştir. 

Sera beyazsineği kültürü Newcastle Üniversitesinin araştırma 
istasyonundan elde edilmiş ve Moneymaker domates çeşidinde üretilmiştir. 
Aynı dönemde nimfler elde edilmek amacıyla denemede kullanılacak olan her 
bir domates yaprağı 120mm eninde 120mm boyunda olan tül torbaların içine 
alınmış ve daha sonra 40 adet ergin beyazsinek transfer edilmiştir. Ergin 
beyazsinekler 24 saat sonra domates yapraklarının üzerinden alınmış ve bu 
yapraklar başka bir tül torba ile kaplanmıştır. Yapraklar büyüme odalarında 
24±1ºC de 16 saat aydınlık 8 saat karanlık koşullarda 14 gün süre ile inkube 
edilmiş ve bu süre sonunda 2.dönem sera beyaz sineği nimfleri elde edilmiştir. 

İki mililitre 107 spore/ml içeren spor süspansiyonları Potter ilaçlama kulesi 
(Potter, 1952) kullanılarak her bir yaprağa uygulanmıştır. Kontroller 2ml destile 
steril su ile muamele edilmiştir. Her bir domates yaprağının uç kısmı pamuk ile 
sarılmış ve pamuğa 2ml %2 w/w NPK gübreli su emdirilmiştir. Yirmi dört saat 
ara ile yapraklar binoküler mikroskobun altında incelenmiş ve meydana gelen 
ölümler kaydedilmiştir. Sonuçlar MİNİTAB (1993) paket programının 
kullanarak Anova testine tabii tutulmuştur. 

SDAY ortamında büyümekte olan bir haftalık fungus kültürlerinden disk 
kesici kullanarak 4mm çapında disk kesilmiştir. Bu diskler 90mm çapında 
SDAY içeren Petri kaplarının kenardan 15mm iç tarafa transfer edilmişledir. Bu 
nokta bir bıçak yardımıyla işaretlenmiş ve bu noktadan geçen üç tane ortogonal 
çizgi çizilmiştir. Petri kapları ters olarak 15±1º, 18±1º, 21±1º, 24±1º, 27±1º, 
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30±1ºC de 16 saat  aydınlık 8 saat karanlık koşullarda 14 gün süre ile inkube 
edilmiştir. Fungus ırklarının gösterdiği büyüme 24 saat aralıklarla bir kompas 
yardımıyla daha önce çizilen ortogonal çizgiler boyunca ölçülmüştür. Fungusun 
gösterdiği büyüme 3 ile 9 günler arasında lineer bir doğru çizdiğinden bu günler 
arasındaki değerlerin ortalamaları alınmıştır. Sonuçlar varyans analizine tabii 
tutulmuştur. 
Tablo 1. Paecilomyces fumosoroseus ırklarının orijini, konukçusu ve konukçu bitki. 

ARSEF Kültür No Tür Konukçu Coğrafi Lokasyon Konukçu Bitki 

2658 P.fumosoroseus T.vaporariorum Florida/ABD Belirtilmemiş 

3458 P.fumosoroseus Myzus persicae Belirtilmemiş Yasemin 

3846 P.fumosoroseus T.vaporariorum Rampur/Hindistan Sonchus 

4205 P.fumosoroseus T.vaporariorum Kuala Terla/Malezya Sonchus 

4400 P.fumosoroseus T.vaporariorum Kuala Terla/ Malezya Patlıcan 

4401 P.fumosoroseus T.vaporariorum Kuala Terla/ Malezya Patlıcan 

4406 P.fumosoroseus T.vaporariorum Kuala Terla/ Malezya  Sonchus 

4408 P.fumosoroseus T.vaporariorum Kuala Terla/ Malezya Sonchus 

4411 P.fumosoroseus T.vaporariorum Kuala Terla/ Malezya Sonchus 

4415 P.fumosoroseus T.vaporariorum Kuala Terla/ Malezya Sonchus 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

Araştırma sonuçları P.fumosoroseus izolatları ikinci dönem sera 
beyazsineğine patojenik olduğunu göstermiştir (Şekil 1). Fungus izolatları 6 
günlük inkubasyon süresi sonunda %10 ile % 83 arasında değişik ölümlere yol 
açmıştır. Bu sonuçlar daha önce bu fungusun farklı izolatlarının beyaz sineklere 
patojenik olduğunu bildiren diğer araştırmalarla paralellik göstermekte ve bu 
çalışmaları doğrulamaktadır (Vidal vd., 1997; Wraight vd., 1998). 

Beyazsinek nimflerinde meydana gelen ölümler inkubasyon süresi 
uzatıldıkça artığı saptanmıştır. Bu sonuç fungusun çimlenip böceği enfekte 
etmesi ve ölümüne sebep olması için 3 günden daha fazla bir süreye ihtiyaç 
duyduğunu göstermektedir. Bütün izolatların yol açtığı ölüm oranı artmıştır. 
Örneğin fungusun 4406 numaralı izolatı 3.gün sonunda %50 ler civarında 
ölüme yol açarken 6.günün sonunda ölüm oranı %83 olarak kayıt edilmiştir. 
Benzer sonuçlar diğer araştırıcılar tarafından da bildirilmiştir. Bolckmans vd. 
(1995) beyazsineklerde fungus enfeksiyonu sonucu meydana gelen ölümleri 14 
gün boyunca takip etmiştir. 

Fungus ırklarının sera beyazsineğinin 2.dönem nimflerinde farklı patojenite 
göstermiştir. İnkubasyonun 3.gününde ırk 4401 yaklaşık %4 ölüme yola 
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açarken ırk 2658 %50 varan bir ölüme neden olmuştur. Benzer bir durum 
6.günün sonunda da oartaya çıkmış ırk 3458 %10 ölüme yol açarken ırk 4415 
test edilen nimflerin %78 öldürmüştür. Bu şekilde funguslarda türler arası ve tür 
içi farklı patojenite diğer araştırıcılar tarafındanda bildirilmiştir (Hall, 1985; 
Feng ve Johnson 1990). 

Sıcaklığın fungusun büyümesine olan etkisi artırmasında kullanılan fungus 
ırklar test edilen tüm sıcaklıklarda büyüme göstermiştir (Şekil 2). Fungusun 
büyümesi için optimum sıcaklığın 24ºC ile 30ºC arasında olduğu görülmektedir. 
P.fumosoroseus ırklarının ortalama misel büyümesi 15ºC de 0.4mm/gün iken bu 
oran 27ºC de 1.8mm/gün olmuş 30ºC de 1.4mm/gün düşmüştür. Fungusun 
büyüme eğrisi bir çok diğer fungusun büyüme eğrileri ile paralellik 
göstermektedir (Ferron vd., 1991). Düşük sıcaklıklarda sıcaklığa paralel olarak 
misel büyümesi logaritmik olarak artmış optimum sıcaklıkta bir plato 
oluşturmuş ve termal limitlerine yaklaşıldıkça büyümede bir azalma 
gözlenmiştir. 

Bu çalışmada test edilen P.fumosoroseus ırklarının mezofilik olduğu 
saptanmıştır çünkü fungus 15ºC  ile 30ºC arasında büyüme göstermiş ve 
optimumum 27ºC civarındadır. Geniş sıcaklık toleransı ve hızlı büyüme 
seralarda zararlılara karşı kullanılacak olan entomopatojenlerde bulunması 
gereken iki karakterdir. Bu çalışmada kısıtlı sayıda fungus ırkı kullanılmasına 
ve dar bir sıcaklık diliminde çalışılmış olmasına rağmen P.fumosoroseus bu 
yukarıda belirtilen iki karaktere de sahip olduğu görülmüş ve bu nedenle fungus 
sera beyazsineğinin kontrolünde kullanılabileceği düşünülmektedir. 
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Şekil 1. İkinci dönem Trialeurodes vaporariorum nimflerinde Paecilomyces 
fumosoroseus enfeksiyonu sonucu meydana gelen ölümler. 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

15 18 21 24 27 30

Sıcaklık(oC)

B
üy

üm
e 

(m
m

/d
ay

)

ırk 2658
ırk 4400
ırk 4408
ırk 4411
ırk 4415

Şekil 2. Paecilomyces fumosoroseus ırklarının farklı sıcaklıklarda göstermiş 
olduğu büyüme eğrileri. 



 351

Teşekkür 
Çalışmada kullanılan fungus ırkları USDA-ARSEF koleksiyonundan elde 

edilmiştir. Dr. Richard Hummer (USDA, Ithaca, New York) teşekkür ederiz. 
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Külleme fungusları ile beslenen Psyllobora bisoctonotata (Muls.) 
(Coleoptera, Coccinellidae) 

Abdurrahman YİĞİT 1                  Soner SOYLU 1  

Özet 
Hatay ilinin Samandağ ve İskenderun ilçelerinde yapılan gözlemlerde coccinellid, 

Psyllobora bisoctonotata (Muls.)’nın külleme etmeni Erysiphe cichoracearum ile 
infekteli bamya yaprakları üzerinde bulunduğu tespit edilmiştir.  

Laboratuarda çoğaltılan böceğin külleme ile infekteli yapraklar üzerine 
bırakıldığında gerek larva, gerekse ergin dönemlerinin bu fungal etmen ile beslendiği 
belirlenmiştir. Beslenmenin olduğu yapraklarda yapılan mikroskobik incelemelerde 
böceğin, yaprak yüzeyinde gelişen miselyum, konidiofor ve konidilerini yiyerek, bu 
alanları tamamen temizlediği tespit edilmiştir.  

Böceğin farklı larva dönemleri arasında en etkili beslenmesi 3. ve 4. larva 
dönemlerinde gerçekleşirken, bunu sırasıyla ile 2. ve 1. larva dönemleri izlemiştir. P. 
bisoctonotata, larva dönemleri boyunca külleme ile bulaşık toplam 12,32 cm2 alanda 
beslenirken, erginlerin ortalama günlük tüketim düzeyi 1,54 cm2 olarak ölçülmüştür. 

Böceğin doğada külleme ile infekteli bamya bitkisi dışında dut yaprakları üzerinde 
bulunan külleme etmeni Phyllactinia guttata ile de beslendiği gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bamya, Erysiphe, Psyllobora, biyolojik savaş, Phyllactinia. 
Summary 

Feeding of ladybird, Psyllobora bisoctonotata (Muls.) (Coleoptera, 
Coccinellidae) on causal agent of powdery mildew 

Ladybird beetle, Psyllobora bisoctonotata   (Muls.) has been detected on okra 
plants infested with powdery mildew, Erysiphe cichoracearum D.C. in Samandağ and 
İskenderun (Hatay) districts. 

Microscopical observations revealed that both larvae and adult stages were found 
to clear the infected area by feeding with the mycelium, conidiophore and conidia of the 
fungus. Among the different developmental stages, the third and the fourth larval stages 
were found to be the most efficient feeding stages, which were followed by second and 
first stages, respectively. Each individual larva  (from the first to fourth stage) 
consumed average of 12.32 cm2 powdery mildew infested area. Daily adult 
consumption was measured as average of 1.54 cm2. 

Apart from okra, both larvae and adults of P. bisoctonotata were also observed 
feeding on Phyllactinia guttata (Wallr.)Lev, powdery mildew agent of mulberry. 

Key Words: Okra, Erysiphe, Psyllobora, biological control, Phyllactinia. 

Giriş 
Sebzelerde görülen fungal hastalıklar gerek Türkiye’de, gerekse dış 

ülkelerde üretimi olumsuz yönde etkileyen bir sorundur. Erysiphales takımına 
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bağlı etmenler sera ve açık alanlarda yetiştirilen birçok bitkide külleme 
hastalıklarına sebep olmaktadır. Kabakgillerde yaygın olarak görülen Erysiphe 
cichoracearum D.C.’un Avrupa’da yaklaşık 230 bitki türünde tespit edildiği 
bildirilmiştir (Smith vd. 1988). Daha çok yaşlı yapraklarda gelişen bu etmen, 
hastalık şiddetinin yüksek olduğu durumlarda yaprakların yüzeyini, yaprak 
sapını ve gövdeyi kaplayarak yaprakların kuruyup dökülmesine, bitkide 
gelişmenin durmasına ve ürünlerde kalite ve verim kaybına sebep olmaktadır 
(Delon vd.1988). E. cichoracearum’un hastalık şiddetine bağlı olarak bazı 
ülkelerde % 20-30 oranlarında verim ve kalite kaybına yol açtığı kaydedilmiştir 
(Dixon 1978). 

Sebzelerde görülen külleme hastalıkları genellikle kimyasal fungisit 
uygulamaları ile önlenmektedir. Uygulamalar sonucu etmen fungusun 
kullanılan fungisit’e direnç geliştirme riski (Staub 1991), ayrıca insan ve çevre 
sağlığının olumsuz yönde etkilenebilmesi dolayısıyla  son yıllarda fungal bitki 
hastalıklarıyla mücadelede kimyasal savaşa alternatif yöntemlerin geliştirilmesi 
önem kazanmaktadır. 

Külleme hastalıkları ile biyolojik savaşta genellikle antagonistik fungal 
mikroorganizmalar kullanılmakla beraber (Jarvis vd 1989), bu hastalık etmeni 
ile Psyllobora cinsine bağlı bazı böcek türlerinden de yararlanılmaktadır (Prasat 
ve Rai 1988, Cruz vd.1990, Sadeqhi ve Esmailli 1992, Ratti 1996, Bado ve 
Rodriguez 1999). 

Psyllobora bisoctonotata Türkiye’de ilk kez Uygun (1981) tarafından 
tespit edilmiş, ancak bu türün bulunduğu biyotop’a ait herhangi bir bilgiye 
rastlanılamamıştır. 

Bu çalışmada bamyada külleme etmeni, E. cichoracearum ile beslendiği 
gözlenen P. bisoctonotata’nın, bamya bitkisinde küllemeli yaprak alanı 
üzerinde külleme patojeni ile beslenme düzeyleri laboratuvar şartlarında ortaya 
konulmuştur. 

Materyal ve  Metot  
Çalışma doğadan toplanarak buz kutusu içinde getirilen külleme etmeni, E. 

cichoracearum D.C.’la bulaşık bamya (Hibiscus esculentus L.) yaprakları ve 
P. bisoctonotata (Muls) larva ve erginleri ile laboratuarda 25±2 oC sıcaklık, % 
70 ± 10 orantılı nem ve 12 saat/gün aydınlık şartlarında yürütülmüştür. 

Karışık cinsiyette toplam 25 ergin, 50x50x75 cm boyutlarında üst yüzeyi 
cam, yan yüzeyleri tülbent ile kapalı kültür kafesleri içine 18 cm çap ve 15 cm 
yüksekliğindeki plastik saksılarda yetiştirilmiş olan E. cichoracearum ile 
bulaşık bamya bitkilerinin yaprakları üzerine bırakılarak, dişilerin yumurta 
bırakmaları sağlanmıştır. Günde iki kez yapılan kontrollerde tespit edilen ilk 
dönem larvalar, külleme etmeni ile tamamıyla bulaşık bamya yaprakları üzerine 
ince bir fırça yardımıyla ayrı ayrı bırakılmıştır. Sap kısmı içi su dolu bir şişeye 
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batırılmış olan bu yaprakların üzerine 11 cm çap ve 23.5 cm yüksekliğindeki pet 
kavanozlar fanus gibi kapatılmış (Yiğit ve Uygun 1986), ancak yaprak 
solunumu sonucu oluşan aşırı nemi kısmen önlemek üzere ağız açıklığı bir 
kenardan yaklaşık 1 cm kadar aralık bırakılmıştır. Günde en az bir kez yapılan 
kontrollerde, yapraklar üzerindeki beslenme alanlarının sınırları bir bistürü ile 
dikkatlice kesilerek çıkarılan parçanın alanı yaprak alanı ölçme aygıtı (Delta T 
Area metre MK-2) yardımı ile ölçülerek kaydedilmiştir. Larvalar alan ölçme 
işleminden önce külleme etmeni ile bulaşık yeni bir yaprağa yukarıda 
açıklandığı şekilde aktarılarak işlem sürdürülmüştür. Böylece larvaların prepupa 
dönemine kadar gelişme dönemleri süresince beslenme düzeyleri belirlenmiştir. 

Doğadan elde edilen larvalar ise kültür kafeslerindeki küllemeli bitkilerin 
yaprakları üzerine bırakılmış ve bunların gelişmelerini sürdürerek ergin 
olmaları sağlanmıştır. Pupadan çıkan bu erginler külleme etmeni ile bulaşık 
yapraklar üzerine yukarıda açıklandığı şekilde ayrı ayrı bırakılarak 8 gün 
süreyle beslenmeleri sağlanmış ve günlük ortalama tüketim düzeyleri 
belirlenmiştir. 

Çalışmalar gerek larva dönemleri, gerekse karışık cinsiyette erginler için 
15 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 
Psyllobora bisoctonotata 10 Eylül - 27 Ekim 2001 tarihleri arasında 

Samandağ (Merkez ve Mağaracık)’da yapılan incelemelerde ev bahçelerinde 
külleme etmenlerinden E. cichoracearum  ile bulaşık bamya ve Phyllactinia 
guttata ile bulaşık dut ağacı (Morus alba L.) yapraklarında sırasıyla ortalama 
12.1 larva+3.5 ergin/yaprak ve 1.3 larva + 0.5 ergin/yaprak düzeylerinde tespit 
edilmiştir. Aynı tür 8 Kasım 2001 tarihinde İskenderun (Uluçınar)’da P. guttata 
ile bulaşık dut yapraklarında ortalama 4.1 larva+0.8 pupa+1.2 ergin/yaprak 
düzeylerinde belirlenmiştir. P. bisoctonotata  15 Mart 2002 tarihinde Samandağ 
(Merkez)’da bir turunçgil bahçesinde kıvrılmış bir yaprak arasında 1 ergin 
olarak tespit edilmiştir.  

Öte yandan örnekleme yapılan yerlerde aynı cinse bağlı P. 
vigintiduopunctata türüne Samandağ’da külleme ile bulaşık bamya (10 Eylül 
2001) ve kabak bitkilerinde (31 Temmuz 2002) oldukça düşük düzeylerde 
(Ortalama 0.1 ergin / yaprak ) rastlanmıştır. 

Yapılan mikroskobik incelemelerde gerek larva, gerekse erginlerin E. 
cichoracearum’un yaprak yüzeyinde gelişen miselyum, konidiofor ve 
konidilerini yiyerek bu alanları tamamen temizlediği belirlenmiştir. 

Türkiye’de ilk kez Uygun (1981) tarafından Adana’da bir turunçgil 
bahçesinde 1 adet olarak tespit edilen ve içinde bulunduğu biyotop’a ait bilgiye 
rastlanılamayan bu türün, bu çalışmada da tespit edilmiş olan 
P.vigintiduopunctata gibi aynı cinse bağlı bazı türlerinin, Erysiphaceae 
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familyasına ait külleme fungusları ile beslendiği ve hastalık oluşum düzeyinin 
azalmasına yardımcı olabildiği bildirilmiştir. Cruz vd.(1990), P. nana’nın 
Küba’da ayçiçeğinde külleme etmeni, E. poligoni; Sadeghi ve Esmailli (1992) 
ile Ratti (1996), P. vigintiduopunctata’nın İran ve İtalya’da yonca ve yabancı 
otlar ile taflanda külleme etmenleri, Leveillula taurica ve E. convolvuli; Bado 
ve Rodriguez (1998), P. bicongregata’nın Arjantin’de kabakta E. 
cichoracearum’ la beslendiğini kaydetmişlerdir.  

Psyllobora bisoctonotata larvalarının gelişme dönemleri boyunca ve 
erginlerinin günlük olarak tükettiği E. cichoracearum’lu alan değerleri Çizelge 
1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Psyllobora bisoctonotata’nın farklı larva dönemlerinin gelişme 
dönemleri boyunca ve erginlerinin günlük olarak tükettiği külleme 
ile bulaşık ortalama yaprak alanı (cm2) 

 Larva   Dönemleri*  
L1 L2 L3 L4 Toplam Ergin 

1,72±0,13 c 
(1,1-2,9)** 

2,76±0,18 b 
(2,1-4,1) 

3,78±0,33 a 
(1,5-5,4) 

4,05±0,25 a 
(1,9-5,6) 

12,32±0,59 
(8,5-16,4) 

1,54±0,10 
(1,1-1,9) 

*   Ayrı harf alan ortalamalar arasındaki fark, Duncan (P<0.01) testine göre önemli 
bulunmuştur. 

** Parantez içindeki değerler, en küçük ve en büyük olarak ölçülen beslenme  
alanlarıdır. 

Çizelge 1’in incelenmesiyle de anlaşılabileceği gibi P. bisoctonotata  larva 
dönemleri boyunca ortalama 12.32 cm2  küllemeli alan tüketmiş, larva 
dönemleri ilerledikçe beslenilen alan da artmıştır. Tüketim en çok L3 ve L4‘te 
görülmüş, bunu sırasıyla L2 ve L1 izlemiştir. Pupadan çıkan erginlerin günlük 
tüketim düzeyleri ise ortalama 1.54 cm2 olarak bulunmuştur. 

Yumurtadan yeni çıkan larvaların prepupa oluncaya kadar geçen süredeki 
ve pupadan yeni çıkan erginlerin günlük tüketim seyirleri Şekil 1’de verilmiştir. 

Şekil 1’in incelenmesiyle anlaşılabileceği gibi, ilk günlerde larvaların 
günlük tüketimleri gelişme dönemlerinin başlangıcında bulunmaları sebebiyle 
nispeten daha düşük düzeylerde ortaya çıkmıştır. Erginlerin günlük tüketimleri 
ise daha tutarlı bir seyir izlemiştir. 

Yörede yetiştirilen bamya bitkilerinin gelişkin bir yaprağının alanı 158.38 
(89.05-208.2) cm2 kadardır. Miselyum, konidiofor ve konidilerinin özellikle 
yaşlı bamya yapraklarının bütün yüzeyini kısa zamanda kaplayabildiği göz 
önüne alındığında, P. bisoctonotata’nın tek başına E. cichoracearum’u 
önlemede yeterli olmamakla birlikte, populasyon yoğunluğu ve süreye bağlı 
olarak söz konusu hastalığı baskı altına almada belirli bir etki sağlayabileceği 
düşünülebilir.  
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Şekil. 1. Psyllobora bisoctonotata’nın yumurtadan yeni çıkmış larvalarının 
gelişme süreleri boyunca ve pupadan yeni çıkmış erginlerinin günlük 
olarak tükettiği külleme (Erysiphe cichoracearum) ile bulaşık 
ortalama yaprak alanı (cm2). 

Öte yandan P. bisoctonotata’nın beslenebildiği diğer fungal etmenlerin 
tespit edilmesi ve ekosistemde kalıcılığının sağlanmasına yönelik çalışmaların 
yapılması önemli bir konudur. Bununla ilgili olarak yapılan bir çalışmada P. 
bisoctonotata’nın dut, çınar, taflan, hıyar, biber, domates ve bazı yabancı 
otlardaki P. guttata, Microsphaera platani, M. euonymi-japonici, 
Sphaerotheca fuliginea, ve L.taurica fungusları ile beslenebildiği ve geniş bir 
konukçu dizilimine sahip olduğu bildirilmiştir (Soylu ve Yiğit 2002).  

Sonuç olarak, bamya bitkisinde külleme etmeni E.cichoracearum’un 
önlenmesinde kısmi bir baskı potansiyeli söz konusu olan P. bisoctonotata’nın 
ekosistemde korunması ve bu hastalığın önlenmesinde entegre mücadele 
yaklaşımı ile çalışmalar yapılmasının yararlı olabileceği görüşüne varılmıştır. 

Teşekkür 
 Külleme fungusları ile beslenen Coccinellidae (Coleoptera) türlerinin 

teşhisini yapan Prof. Dr. N. Uygun (Ç.Ü. Ziraat Fakültesi-Adana) ile çalışma 
süresince her türlü yardımları için Prof. Dr. M. Doğanlar (M.K.Ü.Ziraat 
Fakültesi- Hatay)’a teşekkür ederiz. 
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Entomopatojen fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. ‘nın patates böceği, 
Leptinotarsa decemlineata Say., üzerindeki etkisi 

 

Halit ÇAM1      Ayhan GÖKÇE1       Yusuf YANAR1       İzzet KADIOĞLU1 

 

Özet 

Ülkemizde önemli bir patates zararlısı olan patates böceği (Leptinotarsa 
decemlineata Say.)’nin mücadelesinde kimyasal ilaç kullanılmaktadır. Bu zararlının 
kısa sürede kimyasal ilaçlara bağışıklık kazanması ve kimyasal ilaçların çevreye olan 
etkilerinden dolayı alternatif mücadele yöntemlerinin geliştirilmesini zorunludur. Bu 
amaçla Tokat yöresinde yetiştirilen patates tarlalarından toplanan patates böceklerindeki 
doğal düşmanlar tespit edildi. Bu çalışmada entomopatojen fungus Beauveria bassiana 
(Bals.) Vuill ‘nın patates böceklerinde ölümlere yol açtığı belirlendi. B.bassiana’nın 
Türkiye’de patates böceklerinde doğal olarak ölüme yol açtığının belirleyen ilk 
araştırmadır. 

Fungusun patates böceğine olan patojenitesini belirlemek amacıyla ile zararlının 
farklı gelişim dönemlerinde tek doz tarama testleri yapıldı. Üç mililitre spor 
konsantrasyonu ayrı ayrı olarak 3. dönem larva ve erginlere uygulandı. Spor 
uygulamasından 3 ve 6 gün sonra meydana gelen ölümler kaydedildi. Fungusun patates 
böceğinin larvalarında ve erginlerinde ölüme yol açtığı, larvalarında erginlere oranla 
daha etkili olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Leptinotarsa decemlineata, Beauveria bassiana, biyolojik 
savaş, entomopatojen fungus. 

 

Summary 

The effect of entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill on 
Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say.)�

��

�

Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say.) is one of the most serious 
pest of potato and its control mainly depends on chemical control. Effects of pesticide 
on environment and resistance problem has resulted in development of other control 
method of this pest. Natural enemies of Colorado potato beetle were investigated in 
Tokat. Beauveria bassiana was observed to cause high mortality in beetle 
population,Tokat. This is the first study in Turkey on effectiveness of B.bassiana on 
Colorado potato beetle.�

Pathogenicity of B. bassiana isolated from Leptinotarsa decemlineata from Tokat 
was examined on Colorado potato beetle under laboratory conditions. Three millilitre 
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spore suspension of fungus , containing 108 spore/ml, was applied to 3.stage larvae and 
adult Colorado potato beetle. The progress of infection was checked on the 3rd and the 
6th day following spore application. B.bassiana was found to be more effective on 3. 
larval stage of the beetle than adult stage. 

Key words: Leptinotarsa decemlineata, Beauveria bassiana, biological control, 
entomopatojen fungus 

Giriş 
Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata Say.) polifag bir zararlı olup 

Solanaceae familyasından bitkilerde zarara neden olmaktadır. Kışı ergin olarak 
geçiren zararlı ilkbaharda topraktan çıkarak bulundukları yerde patates varsa 
onlarda, yoksa besin aramak için başka alanlara uçarlar ve asıl bulaşmayı bu 
yolla gerçekleştirirler. Bu zararlı beslenerek verdiği zararın yanında patateslerde 
kahverengi çürüklük, iğ yumru virüsü ve patates halkalı çürüklüğü etmenlerinin 
de yayılmasında rol oynar (Anonim, 1995).Ülkemizde Trakya, İç Anadolu, Ege, 
Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde zarar neden olmaktadır. İklim ve konukçu 
uygunluğuna bağlı olarak ülkemizde Orta Anadolu Bölgesi’nde 1,5 döl, 
Marmara Bölgesi’nde 3-4 döl vermektedir (Anonim, 2000). 

Leptinotarsa decemlineata ile kültürel mücadele, kimyasal mücadele ve 
biyolojik mücadele yöntemleri ile savaşılmaktadır. Spinosad, thiamethoxam, 
imidacloprid, deltamethrin ve triclorphon etkili maddeli insektisitler ülkemizde 
patates böceği ile mücadelede yaygın olarak kullanılmaktadır. Patates böceğinin 
carbofuran, deltamethrin ve fenvalerate gibi etkili maddelere karşı dayanıklılık 
geliştirmesi biyolojik mücadeleye yeniden yönelmeyi gerekli kılmıştır  
(Turnbull vd., 1988). 

Patates böceğinin saptanan predatörleri Pentatomidae, Anthocoridae, 
Nabidae, Coccinellidae ve Chrysopidae familyalarının bazı üyeleridir. 
Tachinidae ve Eulophidae familyasına ait türlerin patates böceğini çeşitli 
gelişim evrelerinde parazitledikleri bildirilmektedir (Anonim, 2000). 
Entomopatojenlerden Bacillus thuringiensis var. sandiego ve B.thuringiensis 
var. tenebrionis bu zararlıya karşı kullanılmaktadır (Anonim, 1995). 

Beauveria bassiana patates böceğinin çeşitli dönemlerinde ölümlere neden 
olan entomopatojen olarak bildirilmiştir (Long vd., 2000). Doğu Avrupa 
ülkelerinde ve eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde B.bassiana 
yalnız başına veya azaltılmış dozdaki insektisitlerle birlikte patates böceğinin 
mücadelesinde kullanıldığı bildirilmektedir (McCoy vd., 1988). Fungusun 
ülkemizde çeşitli kaynaklarda L.decemlineata’ dan izole edilmediği bildirilse 
de, fungus Ege Bölgesi’nde bu zararlıdan izole edilmiştir (Turhan, kişisel 
görüşme). 
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Bu çalışmada Tokat merkezdeki patates ekim alanlarından izole edilen 
B.bassiana, patates böceğinin 3.dönem larva ve erginlerine olan patojenitesi 
laboratuar koşullarında araştırılmıştır. 

Materyal ve Metot 
Çalışmada kullanılan fungus Taşlıçiftlik (Tokat) mevkiinde patates 

tarlasından toplanan ergin L.decemlineata’lardan izole edilmiştir. Fungus izolatı 
patates dekstroz agarında (PDA) 21 gün süre ile 27±1ºC de inkübe edilmiştir. 
İnkubasyon süresinin sonunda fungus kültüründen %0.02 oranında Tween 80 
içeren destile steril su ile sporlar hasat edilmiş ve spor süspansiyonların 
konsantrasyonu Neubauer haemocytometer kullanarak ışık mikroskobunda 
belirlenmiştir. Spor süspansiyonları 108 spore/ml olacak şekilde seyreltilmiştir. 

Patates böceğinin 3. dönem larvaları ve erginleri Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi uygulama ve araştırma çiftliğinde ekili bulunan ‘Morfona’ cinsi 
patates ekim alanından toplanılmıştır. Bu tarlada patatesin vejetasyon süresince 
herhangi bir pestisit uygulaması yapılmamıştır. Toplanan larvalar baş genişliği 
ve ortalama vücut uzunluğuna göre dönemlerine ayrılmıştır (Boiteau ve Le 
Blanc, 1992). 

Üç mililitre 108 spore/ml içeren fungus spor süspansiyonu Potter ilaçlama 
kulesi (Potter, 1952) kullanılarak 20’şerli gruplar halindeki 3.dönem larvalara 
ve erginlere uygulanmıştır. Uygulamanın sonunda her bir böcek 90mm çapında 
cam petri kaplarına transfer edilmiştir. Ortamda yüksek oranda nem sağlamak 
amacıyla petri kaplarının tabanları 2 adet 5 numaralı 90mm çapında Whatman 
kurutma kağıdı ile kaplanmış ve bu kağıtlara 1ml destile steril su emdirilmiştir. 
Besin ihtiyacını karşılamak amacıyla gelişmesini sürdüren patates yaprakları 
toplanmış bu yaprakların petiolleri 2cm uzunluğunda ve 2cm boyunda steril 
pamuklarla sarılmıştır. Yaprakların canlılığını sürdürmesi amacıyla pamuklara 
%1 NPK gübre süspansiyonu emdirilmiştir. Denemede kullanılan larva ve 
erginlere her 24saat sonunda taze patates bitkisi yaprağı sağlanmıştır. Kontrolde 
böcekler 3ml %0.02 oranında Tween 80 içeren destile steril su muamele 
edilirken, standart olarak imidaclorpid etkili maddesi içeren insektist üretici 
firmanın önerdiği dozda uygulanmıştır. Denemede kullanılan tüm böcekler 
27±1ºC de16 saat aydınlık/ 8 saat karanlık koşullarda 7 gün süre ile inkübe 
edilmiştir. Denemede kullanılan böceklerde meydana gelen ölümler 
değerlendirilirken fungusun böceğin dışına çıkması ve gözle görülür bir misel 
tabakası geliştirmesi kıstas olarak alınmıştır. Sonuçlar MİNİTAB (1993) 
istatiksel paket programını kullanarak Anova testine göre değerlendirilmiştir.  

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

Araştırma sonuçları göstermiştir ki denemede kullanılan metot patates 
böceği larva ve erginlerine bir zarar vermemektedir, çünkü kontrolde 
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kaydedilen ölümler larva dönemi için %4 ve ergin dönemi için %7 dir. 
Tekerrürler arasında çok büyük bir varyasyon gözlenmemiştir (Şekil 1). 
B.bassiana izolatının L.decemlineata’ nın larva ve erginlerine patojenik olduğu 
belirlenmiştir. 

Patates böceğinin 3. dönem larvalarında 3.gün sonunda kontrolden önemli 
derecede farklı olarak fungus %20 ölüme neden olmuştur (P<0.05). 
İmidacloprid etkili insektisit bu sürenin sonunda test edilen larvaların %98’ni 
öldürürken, kontroldeki ölüm oranı %4 olarak gerçekleşmiştir. İnkubasyon 
süresi uzatıldıkça fungusun etkinliği artmıştır. Altıncı günün sonunda fungal 
enfeksiyon sonucu görülen ölümler %89 olarak gerçekleşmiş bu oran istatiksel 
olarak kontrolden farklı fakat imidaclopridden farklı değildir (P<0.05). Deneme 
sonuçları daha önce yapılan araştırmalar ile paralellik göstermektedir. McCoy 
vd. (1988) 2x109 spore/g B.bassiana uygulamasının patates böceği larvalarında 
büyük oranlarda ölüme yol açtığını bildirmiştir. 

Denemede kullanılan B.bassiana izolatı erginlerde larvalar kadar 
patojenizite göstermemiştir (Şekil 2). Ergin patates böceklerinde gözlenen ölüm 
oranı 3.günün sonunda %11 olurken bu oran inkubasyon süresinin uzatılmasına 
paralel olarak bir miktar artmış ve 6.günde %20 olarak gerçekleşmiştir. 
Kontroldeki ergin ölüm oranı 3. ve 6. günlerde değişmemiştir (%7). 
İmidacloprid, ergin patates böceğinde 3. günde %31 ölüme yol açarken bu oran 
6.günde %93 çıkmıştır. Watt ve Lebrun (1984) benzer sonuçlar bildirmiş, 
B.bassiana’nın patates böceği larvalarına karşı etkin olduğunu, böceğin ergin 
dönemine karşı ise fungusun bir insektisit ile karışımının kullanılmasının daha 
uygun olacağını belirtmişlerdir. 

Ülkemizde patates böceğinden izole edilen entomopatojen bir fungusun 
(B.bassiana) patates böceğine karşı denenmesi ilk kez bu çalışma ile 
araştırılmıştır. Deneme sonuçları özellikle larva dönemi için ümit var olup 
gelecekte daha kapsamlı çalışmalar için bir temel teşkil etmektedir. İleriki 
aşamalarda fungusun çevre faktörleri ile ve patates tarımında kullanılan 
pestisitlerle etkileşimlerinin araştırılması fungusun patates böceği ile 
mücadelede kullanımının potansiyelini belirlemede yararlı olacaktır.  

Teşekkür 

Çalışmada kullanılan fungusun teşhisinde yardımcı olan Gülay Turhan’a 
(Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü) teşekkür ederiz. 
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Şekil 1. Leptinotarsa decemlineata larvalarına Beauveria bassiana ve 
imidacloprid uygulanmasından 3 ve 6 gün sonra meydana gelen ölüm 
oranları.�

 

Şekil 2. Leptinotarsa decemlineata erginlerinde Beauveria bassiana ve 
imidacloprid’in 3 ve 6 gün sonra görülen etkileri. 
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Bazı bitki büyümesini artıran rhizobakterilerin (BBAR) kayısıda 
kahverengi çürüklük (Monilinia laxa Ehr.) hastalığına karşı biyolojik 

mücadelede kullanılabilme imkanları* 
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Özet 
Araştırma 2002 yılında Malatya’da Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinde yürütülmüştür. 

Çalışmada kahverengi çürüklük (Monilia laxa Ehr.) hastalığının kontrolüne etkisini 
belirlemek amacıyla Bacillus OSU-142, Burkholdria OSU-7 ve Pseudomonas OSU-8 
bakteri strainleri kullanılmıştır. Hastalık oluşturmak amacıyla daha önce çiçek sayısı 
belirlenmiş olan dallara Monilia laxa (Ehr.) etmeni tam çiçeklenme döneminde inokule 
edilmiş ve daha sonra bakteri strainleri tek veya ikili kombinasyonlar halinde hastalık 
inokule edilen dallara püskürtülmüştür. Bakterinin etkinliğini belirleyebilmek için 
hastalık inokule edilip hiçbir bakteri strainin uygulanmadığı ağaçların (kontrol 1) yanı 
sıra sonbaharda %3’lük Bordo bulamacı, pembe tomurcuk döneminde %50 WP bakırlı 
ilaç, ilk çiçeklenme döneminde Corus (30 g/100 l), son çiçeklenme döneminde Captan 
(300 g/100 l) uygulamalarının yapıldığı bir grup ağaç (kontrol 2) daha kullanılmıştır. 
Kontrol 2 ağaçlarına da tam çiçeklenme döneminde daha önce çiçek sayısı belirlenmiş 
dallara Monilia laxa (Ehr.) etmeni inokule edilmiştir. Araştırma sonunda, kontrol 1 
uygulamasında hastalık oranı %9.94 olarak belirlenirken kontrol 2 uygulamasında 
%2.57 oranında saptanmıştır. Buna karşılık, tek bakteri uygulamasında en düşük 
hastalık oranı Bacillus OSU-142 uygulamasında (%2.82) ve bakteri kombinasyonu 
uygulamasında ise en düşük hastalık oranı % 1.30 ile Burkholdria OSU-
7+Pseudomonas OSU-8 uygulamasında elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kayısı, Kahverengi Çürüklük, Monilinia laxa, Biyolojik 
Mücadele 

Summary 

Studies on capabilities of using some plant growth promoting rhizobacteria 
(PGPR) for biological control of brown rot (Monilinia laxa Ehr.) dısease on apricot 

In 2002, this study was conducted to determine the effect of bacterial strains, 
Bacillus OSU 142, Burkholdria OSU 7 and Pseudomonas OSU 8 on biological control 
of brown rot disease (Monilinia laxa Ehr.) on apricot cv Hacıhaliloğlu in Malatya. 
Apricot orchard at full blooming stage was inoculated with conidia suspension (106 

                                                 
* Bu araştırma Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TAGEM tarafından desteklenmiştir. 
1 Meyvecilik Araştırma Enstitüsü- Malatya Türkiye 
2 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 25240 Erzurum Türkiye 
   aesitken@atauni.edu.tr 
3 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, 25240 Erzurum Türkiye 
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spore/ml) of Monilia laxa (Ehr.), then biological control agents alone and in 
combination of two bacterial strains (108 cfu/ml) was sprayed on inoculated branches. 
Disease severity was evaluated for untreated (Control 1) and seven different treatment 
groups including commercial disease management (positive control: 3% Bourdox in 
fall, 50% Cupper at pink flower, 30g/l Corus at first blooming and 300g/l Captan at last 
blooming stage) and bacterial applications (OSU 142, OSU 7, OSU 8, OSU 7+OSU 
142, OSU 7+OSU 8 and OSU 142+OSU 8). The results showed that disease severity 
rate for negative control (Control 1) was 9.94, which was significantly higher than 
disease severity rate for commercial application (2.57%) or bacterial treatments (1.30-
5.00%). The best control was achieved with application of OSU 7+OSU 8 (1.30%). 

Key Words: Apricot, Brown Rot, Monilinia laxa, Biological Control 

Giriş 
Kayısı ülkemizde yetiştirilen en önemli meyve türlerinden birisidir. 

Türkiye’de yıllık yaklaşık 500.000 ton kayısı üretimi yapılmaktadır ve bu 
üretim miktarı ile ülkemiz dünyada ilk sırada yer almaktadır (Anon., 2000). 
Ülkemizde en fazla kayısı üretimi Malatya’da yapılmakta olup, yaş kayısı 
üretimimizin yaklaşık %50 si ve kurutmalık kayısı üretimimizin yaklaşık %95 i 
Malatya ilinden karşılanmaktadır. Hacıhaliloğlu Malatya’da en fazla yetiştirilen 
kayısı çeşididir (Güleryüz vd. 1999). Ayrıca, Hacıhaliloğlu kayısı çeşidi 
kahverengi çürüklük (Monilia laxa Ehr.) hastalığına çok hassas bir çeşittir 
(Gülcan vd.1999). 

Kayısıda Monilia laxa (Ehr.) nın sebep olduğu kahverengi çürüklük en 
önemli hastalıklardan birisidir. Bu hastalık esasında çiçeklerde ve küçük 
dalcıklarda yanıklığa sebep olmakla beraber 30 cm boyundaki sürgünlerin 
tamamen ölümüne de neden olabilmektedir. Hastalığın ilk belirtileri 
çiçeklenmeden hemen sonra taç yapraklarda görülmekte, çiçeklerin hepsi 
kahverengine dönmekte ve uzun süre ağaç üzerinde kalmaktadır. Özellikle 
çiçeklenme döneminde havaların nemli olduğu yıllarda hastalık büyük 
miktarlarda ürün kayıplarına neden olabilmektedir. Kahverengi çürüklük 
fungusit uygulamaları ile kontrol edilebilmekle beraber kimyasal kontrol 
yüksek maliyet, toprak ve çevre kirliliği ve meyvelerde ilaç kalıntısı gibi birçok 
olumsuzluklara sebep olabilmektedir (Gülcan vd. 1999). Bu sebeplerden dolayı, 
özellikle son yıllarda kimyasal mücadeleye karşı biyolojik mücadeleye ve 
bunun içerisinde bitki büyümesini artıran rhizobakterilere (BBAR) ilgi artmıştır. 

Bitki büyümesini artıran rhizobakteriler (BBAR) genellikle Pseudomonas, 
Azospirillim, Burkholdria, Bacillus, Enterobacter, Rhizobium, Erwinia, 
Serrotia, Alcaligenes, Arthrobacter, Acinetobacter ve Flavobacterium cinsleri 
içerisine girmektedir. Bu bakterilerin bitkilerin büyümesini artırmadaki etki 
mekanizmaları iki temel üzerine oturmaktadır: doğrudan ve dolaylı etki. BBA 
rhizobakterilerin doğrudan etkileri bitki büyümesini düzenleyen maddelerin 
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sentezi, N2 fiksasyonu, köklerin membran potansiyelinin azaltılması, bazı 
enzimlerin sentezi ile topraktaki inorganik fosfatın çözünürlüğü ve organik 
fosfatın mineralizasyonu üzerine etkileri sonucu ortaya çıkmaktadır. Dolaylı 
etkileri ise antibiyotik veya sideroforlar üreterek patojenik mikroorganizmaların 
zararlı etkilerini önleme veya azaltma yoluyla olmaktadır (Rodriguez ve Fraga, 
1999; Sturz ve Nowak, 2000). BBAR ile özellikle son yıllarda birçok çalışma 
yapılmasına rağmen (Jones ve Kerr, 1989; Alstrom, 1991; Whipps, 1992; 
Vicodo vd. 1993; Cartwright ve Benson, 1995) kayısılarda en önemli hastalık 
etmenlerinden biri olan Monilinia laxa (Ehr.) ile bugüne kadar herhangi bir 
çalışma yapılmamıştır. Böylece, bu çalışmanın amacı ülkemizde en fazla 
üretimi yapılan ve aynı zamanda kahverengi çürüklük (Monilinia laxa Ehr.) 
hastalığına çok hassas bir çeşit olan Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinde bazı BBA 
rhizobakterilerin kahverengi çürüklük hastalığına karşı biyolojik mücadelede 
kullanılabilme imkanlarını araştırmaktır. 

Materyal ve Metot 

Araştırmada materyal olarak Malatya Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim 
Merkezinde bulunan 13 yaşındaki Hacıhaliloğlu kayısı çeşidine ait ağaçlar 
kullanılmıştır. Ağaçların değişik yönlerinden dallar seçilmiş ve dallar 
üzerindeki çiçekler sayılmıştır. Araştırma tam şansa bağlı deneme planına göre 
3 tekerrürlü olarak kurulmuş ve her tekerrürde yaklaşık 200-250 çiçek olacak 
şekilde ayarlama yapılmıştır. Çiçekleri sayılmış ve etiketlenmiş dallara tam 
çiçeklenme döneminde 106 spor/ml yoğunluğundaki Monilinia laxa (Ehr.) 
inokule edilmiş ve daha sonra farklı bitki büyümesini artıran rhizobakteri 
(BBAR) uygulamaları yapılmıştır. Araştırmada BBAR olarak Bacillus OSU 
142, Burkholdria OSU 7 ve Pseudomonas OSU 8 bakterileri tek veya ikili (1:1 
v:v) kombinasyonlar hazırlanarak uygulanmıştır. 108 cfu/ml konsantrasyonda 
hazırlanan bakteriler bir el püskürtücüsü yardımıyla kahverengi çürüklük 
inokule edilen dallara püskürtülmüştür. Bakteri uygulamalarının etkinliğini 
belirleyebilmek için iki farklı kontrol grubu kullanılmıştır. Kontrol 1 grubunda 
sadece Monilinia laxa (Ehr.) inokule edilip başka hiçbir uygulama 
yapılmamıştır. Kontrol 2 grubunda ise ağaçlara sonbaharda %3 bordo bulamacı, 
ilkbaharda pembe tomurcuk döneminde %50 WP bakırlı ilaç, ilk çiçeklenme 
döneminde Corus (30 g/100 l) ve son çiçeklenme döneminde Captan (300 g/ 
100 l) uygulamaları yapılmıştır. Uygulamalar yapıldıktan yaklaşık 20 gün sonra 
taç yaprakları ve meyve taslakları kahverengileşmiş ve dallar üzerinde kalmış 
çiçekler sayılmış ve başlangıçtaki çiçek sayısına bölünerek hastalık şiddeti 
tespit edilmiştir. Elde edilen değerlere CoStat paket programında varyans 
analizi (ANOVA) ve Duncan çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. 
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Araştırma Sonuçları ve Tartışma 
Araştırma sonunda yapılan uygulamalar arasında önemli farklılıklar 

belirlenmiştir (Cetvel 1). Kontrol 1 uygulamasında hastalık şiddeti %9.94 olarak 
belirlenirken Kontrol 2 uygulamasında bu oran %2.57 ye düşmüştür. Kontrol 2 
grubunda yapılan kimyasal mücadele hastalık şiddetinin %74.15 oranında 
azalmasına sebep olmakla beraber hastalığın tamamen yok olmasını 
sağlayamamıştır. 

Cetvel 1. Kayısıda kahverengi çürüklük hastalığına farklı uygulamaların etkileri 

Uygulamalar Hastalık Şiddeti (%) 
Kontrol 1 9,94 a 
Kontrol 2 2,57 bc 
Burkholdria OSU 7 4,18 b 
Pseudomonas OSU 8 5,00 b 
Bacillus OSU 142 2,82 bc 
OSU 7+OSU 8 1,30 c 
OSU 7+OSU 142 4,65 b 
OSU 8+OSU 142 4,66 b 
LSD .05 2,79 
 
Bakteri uygulamaları arasında da farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bakterilerin tek 
olarak püskürtüldüğü uygulamalarda hastalık şiddeti Pseudomonas OSU 8 
uygulamasında %5.00, Burkholderia OSU 7 uygulamasında %4.18 ve Bacillus 
OSU 142 uygulamasında %2.82 olarak belirlenmiştir. Yapılan bakteri 
uygulamaları Kontrol 1 uygulamasına göre önemli oranda hastalık şiddetini 
azaltmışlardır. Hastalık şiddetini azaltma oranı OSU 8 uygulamasında %49.70, 
OSU 7 uygulamasında %57.95 ve OSU 142 uygulamasında %71.63 olarak 
tespit edilmiştir. Kontrol 2 grubu ile karşılaştırıldığında ise OSU 7 ve OSU 8 
uygulamalarında daha fazla hastalık şiddeti belirlenirken OSU 142 
uygulamasında hemen hemen Kontrol 2 uygulamasına yakın bir hastalık şiddeti 
saptanmıştır. İkili bakteri kombinasyonlarında ise hastalık şiddeti OSU 8+OSU 
142 uygulamasında %4.66, OSU 7+OSU 142 uygulamasında %4.65 ve OSU 
7+OSU 8 uygulamasında ise %1.30 olarak tespit edilmiştir. Bu uygulamaların 
Kontrol 1 uygulamasına göre hastalık şiddetini azaltma oranları ise sırasıyla 
%53.12, %53.22 ve %86.92 olmuştur. Kontrol 2 ile mukayese edildiğinde ise 
sadece OSU 7+OSU 8 kombinasyonu daha düşük hastalık şiddeti vermiştir. 
OSU 7+OSU 8 kombinasyonunun Kontrol 2 uygulamasına göre hastalık 
şiddetini azaltma oranı ise %49.42 olarak belirlenmiştir. 

OSU 7 ve OSU 8 bakterilerinin birlikte uygulanması sonucu hastalık 
şiddeti önemli derecede azaltılmıştır. Bu durum beklenen bir sonuçtur. Bu 
bakterilerle daha önce farklı bitki türleri ve değişik patojenler ile yapılan 
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çalışmalarda birçok hastalığın kontrolünde önemli etkilerinin olduğu 
belirlenmiştir (Cuppels vd., 1999; Kotan vd., 1999; Şahin vd., 2000). Bu iki 
bakteri patojen fungusa karşı antagonistik etkiye sahiptir. Muhtemelen iki 
bioajan farklı mikrobiyaller üreterek fungusun sporlanmasını durdurmakta ve 
hif gelişimini engellemektedir. Bu nedenle iki bakterinin birlikte kullanımı 
patojen ile mücadelede başarı oranını artırmıştır. OSU 142 ile diğer bakterilerin 
beraber kullanımı tekli uygulamaya göre hastalık şiddetini bir miktar artırmıştır. 
Bu sonuca göre in vivo ortamlarda OSU 142’nin diğer bakteriler ile 
antagonistik etkileşim gösterdiği yorumlarına neden olmaktadır. Ancak, bu 
durum bizim denemelerimizde in vitro çalışmalarda belirlenememiştir. 

Bu sonuçlara göre bakteriyel biyolojik ajanların kayısıda kahverengi 
çürüklük hastalığının kontrolünde başarı ile kullanılabileceği gözlenmektedir. 
Birden fazla biyoajan bakteriyel preparatın kombinasyon halinde uygulanması 
hastalığın kontrol edilmesinde başarı oranı artacaktır. Çiçeklenme döneminde 3-
5 gün aralıklarla iki hafta süreyle yapılacak bakteri uygulaması hastalık 
şiddetinin düşürülmesi için önemli ve gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu 
çalışma kayısıda kahverengi çürüklük hastalığına karşı yürütülmüş ilk biyolojik 
mücadele çalışmasıdır.  
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Kültür mantarında bakteriyel benek (Pseudomonas tolaasii) 
hastalığının biyolojik kontrolünde fluoresent pseudomonasların 

etkisi üzerinde bir çalışma* 

Meltem GEZEN1                Hatice ÖZAKTAN1 

Özet 

Bakteriyel Benek (Pseudomonas tolaasii)) hastalığı kültür mantarı (Agaricus 
bisporus) yetiştiriciliğinin en önemli  sorunlarından birisidir. Bu çalışmada, 38 
flueresent Pseudomonas (FP) izolatının, teksel ve kombinasyon halinde, kültür 
mantarında Bakteriyel Benek hastalığı etmeni P.tolaasii’ye karşı etkililiklerinin 
saptanması hedeflenmiştir. Yeni hasat edilmiş mantar şapkaları üzerine teksel olarak 
püskürtülen  12, 13, 37, 50, 51, 74, M4/2, M5/3 ve 39A no.lu FP izolatları mantar 
şapkalarında Bakteriyel Benek infeksiyonunu %70-100 oranında engellemeyi 
başarmıştır. Başarılı bulunan FP izolatlarından hazırlanan süspansiyonlar eşit 
hacimde karıştırılarak P.tolaasii’ye in vivo etkileri açısından mantar şapkaları 
üzerinde testlenmiş ve 12+M5/3, 12+M4/2, 39A+M5/3, 39A+M4/2, M5/3+M4/2, 
74+M4/2, 74+37, 50+12, 50+13 ve 50+39A gibi FP kombinasyonları, P. tolaasii'yi 
%100 oranında engellemeyi başaran en etkili antagonist kombinasyonları olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kültür mantarı, Bakteriyel (Kahverengi) Benek, 
Pseudomonas tolaasii,  biyolojik savaş, Pseudomonas fluorescens 

Summary 

A study on the effect of fluorescent pseudomonad strains for biological control 
of bacterial blotch disease (Pseudomonas tolaasii) of cultivated mushroom  

Bacterial Blotch disease caused by Pseudomonas tolaasii is the most serious 
problem of cultivated mushroom (Agaricus bisporus) growing. In this study, out of 
38 fluorescent Pseudomonad (FP) strains were tested singly and in combinations for 
biological control of Bacterial Blotch disease of cultivated mushroom caused by 
P.tolaasii. FP strains such as 12, 13, 37, 50, 51, 74, M4/2, M5/3, and 39A, which 
were sprayed on freshly harvested mushroom caps decreased the disease severity of 
Bacterial Blotch by 70-100%. Out of nine FP strains inhibited the the disease 
development more than 70% were tested in combinations for biological control of 
Bacterial Blotch disease of cultivated mushroom caused by P.tolaasii. FP strain 
mixtures such as 12+M5/3, 12+M4/2, 39A+M5/3, 39A+M4/2, M5/3+M4/2, 
74+M4/2, 74+37, 50+12, 50+13, and 50+39A completely suppressed the 
development of Bacterial Blotch caused by P.tolaasii on mushroom caps. 

Key Words:Cultivated mushroom, Bacterial Blotch, Pseudomonas tolaasii, 
biological control, Pseudomonas fluorescens 
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Giriş 
Türkiye’de kültür mantarı (Agaricus bisporus) üretimi son yıllarda hızla 

artan bir ivme göstermesine karşın, kültür mantarcılığının gelişmesinin 
önündeki en büyük engellerden biri hastalık ve zararlıların yaptığı yıkım 
olarak gözükmektedir. Kültür mantarında fungal ve viral hastalıkların yanı 
sıra, bakteriyel hastalıklar da yıkıcı olabilmektedir. Kültür mantarının 
yetiştirildiği tüm ülkelerde en yaygın hastalıklardan biri olan Bakteriyel 
Benek ya da Kahverengi Benek Hasatlığı (Pseudomonas tolaasii) kültür 
mantarında gerek nitel gerekse nicel zararlara neden olmaktadır. Türkiye’de 
1997-1999 yılları arasında yapılan surveylerde üretim evlerinin yaklaşık 
%35’inde P.tolaasii gözlenmiştir (Fidan vd.,1999).  

Hastalık kültür mantarının şapkalarında önceleri krem renkli, küçük 
noktacıklar yada lekeler görünümünde ortaya çıkar. Ancak leke hızla 
büyüyerek ve rengi de koyu kahverengine dönerek gelişir. Yoğun 
bulaşmalarda henüz taslak halinde olan mantarlar tümüyle kahverengileşerek 
ölürler. Hasta mantarlara elle dokunulduğunda bir yapışkanlık duyumsanır. 
Lekelerin bulunduğu noktalarda şapka dokusu içeri doğru en çok 1-2 mm 
kadar çukurlaşır. Benzer belirtilere mantarın sap kısmında da rastlanabilir. 
Şapkalarda, hasat sırasında gözden kaçacak kadar küçük benekler pazarda ya 
da şarküteride beklerken gelişerek şapka yüzeyinde koyu renkli 
lekelenmelere yol açarak mantarın kalitesini düşürür. Giderek benekli 
mantarlar yumuşayarak çürür. Hastalık şapkada oluşturduğu kahverenkli 
beneklerle bir yandan mantarın kalitesini düşürürken bir yandan da hasat 
odasında mantar taslaklarının ve genç mantarların kitle halinde ölümüne 
neden olarak ekonomik boyutta verim eksilişlerine neden olur. Hastalık 
etmeni olan bakteri genel olarak örtü toprağında bulunur. Hasat odasında 
yapılan sulamadan sonra en az 3 saat kadar şapka yüzeyinin ıslak kalması ve 
oda sıcaklığının da 20 0C  dolayında olması hastalık için tetikleyicidir (Bora 
vd., 1996). İnfeksiyondan sonra bir kaç saat içerisinde benekler görülmeye 
başlar. 

Hastalıkla savaşımda hipoklorit eriyikleri yaygın olarak önerilmektedir. 
Klorlu bileşiklerin püskürtülmesi hastalığı baskılamada, bir ölçüde etkili 
olmasına karşın, verimi düşürmekte (Olivier and Guillaumes, 1981), 
mantarda kahverengileşmeye neden olmakta (Wong and Preece,1985) ve 
insan sağlığı da dikkate alındığında oldukça sakıncalı bulunmaktadır. 

Dünyanın bir çok ülkesinde araştırıcılar kimyasal savaşıma alternatif 
olabilecek yöntemlerin arayışı içindeler. Biyolojik savaş bu yöntemlerin 
arasında görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde kültür mantarı hastalıklarıyla 
biyolojik savaş çalışmaları giderek yoğunluk kazanmıştır. P.tolaasii' ye karşı 
antagonistik bakterilerin kullanıldığı biyolojik savaş çalışmalarında da 
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olumlu sonuçlar alındığı bilinmektedir (Nair and Fahy, 1976; Oliver vd., 
1978; Munjal vd., 1989; Khanna vd., 1990; Fermor vd., 1991).  

Bu tez çalışmasında, kültür mantarında önemli bir sorun olan Bakteriyel 
(Kahverengi) Benek (P.tolaasii) Hastalığının biyolojik savaşımında, 
antagonistik fluoresent pseudomonasların teksel ve karışım halinde 
performanslarının testlenmesi amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metot 
Araştırmada Kullanılan Test Patojeni Bakteri: Korkuteli’deki bir 

mantar işletmesinden izole edilen, kesin tanısı yapılmış ve virulensi yüksek 
PT-3 no.lu bir P.tolaasii izolatı kullanılmıştır. 

Araştırmada Kullanılan Bakteriyel Antagonistler: Bu çalışmada 
Bakteriyoloji laboratuvarı kültür stoklarında bulunan, kültür mantarı 
şapkaları ve çeşitli konukçulardan izole edilmiş, 38 adet non patojenik 
Fluoresent Pseudomonas (FP) izolatları kullanılmıştır. 

Mantar Üretim Materyali: Bu araştırmada kullanılan mantar 
tohumluğu (Sylvan 512) ekilmiş hazır kompost materyali Foça’da bulunan 
PEMA mantar işletmesinden sağlanmış ve mantar şapkaları bölümümüzün 
mantar yetiştirme kabininde yetiştirilmiştir. 

Bakteriyel Antagonistlerin Teksel ve Kombinasyon Halinde 
P.tolaasii’ye in vivo’da Antagonistik Etkisinin Testlenmesi: Çalışmanın 
birinci aşamasında, antagonistik etkisi testlenecek FP’ların King B 
besiyerinde geliştirilmiş 24 saatlik kültürlerinden hazırlanan 1012CFU/ml 
konsantrasyondaki süspansiyonları teksel olarak  yeni hasat edilmiş ve metal 
ızgaralar üzerine yerleştirilmiş mantar şapkaları üzerine püskürtülmüştür. 2-
3 saat sonra, King-B besi yerinde geliştirilmiş 24 saatlik P.tolaasii 
kültüründen hazırlanan patojen süspansiyonu (109 CFU/ml) aynı mantar 
şapkaları üzerine püskürtülmüştür. Pozitif Kontrol olarak ayrılan şapkalara 
sadece steril su ve patojen süspansiyonu inokule edilmiştir (Özaktan ve 
Bora,1994). Her uygulama için 10 mantar şapkası kullanılmıştır. Uygulama 
gören şapkalar 240C’de ve yüksek oransal nemde 48 saat süreyle tutulduktan 
sonra şapkalar üzerindeki simptom gelişimi 0-3 skalasına göre ( 0: sağlıklı 
şapka, 1: her şapkada 3’ten çok olmayan küçük lekeler, 2: çok sayıda küçük 
leke, 3: Şapkada yaygın kahverengileşme ve yumuşama) değerlendirilerek 
ortalama hastalık şiddeti ve uygulamaların Pozitif (+) Kontrol uygulamasına 
göre etkililikleri (%) saptanmıştır (Bora and Özaktan,2000). İkinci aşamada 
ise, in-vivo testlerde mantar şapkalarında P.tolaasii infeksiyonunu %70-100 
oranında engellemeyi başaran  FP izolatlarından hazırlanan süspansiyonlar 
(1012 CFU/ml) eşit hacimde karıştırılarak ikili kombinasyonlar halinde 
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P.tolaasii ‘ye in vivo etkileri açısından yukarıda belirtildiği şekilde mantar 
şapkaları üzerinde testlenmiş ve değerlendirilmiştir 

In vivo’da P.tolaasii’yi Engelleyen Bakteriyel Antagonistlerin In 
vitro’da Antagonistik Etkisinin Testlenmesi: In vivo testlerde mantar 
şapkalarında Bakteriyel Benek etmeni P.tolaasii infeksiyonlarını %70 ve 
üzerinde engellemeyi başaran FP izolatlarının etki mekanizmasının 
belirlenmesi amacıyla antagonist ve patojen bakteriler in vitro’da karşı 
karşıya getirilmiştir. Antagonistik etkisi testlenecek FP izolatlarının 24 
saatlik kültüründen King-B besiyeri içeren 9 cm çaplı petrilere birbirinden 
eşit uzaklıkta olmak üzere, 3 noktaya ekim yapılmıştır. Siderofor etkinin 
varlığını araştırmak için ise, 80 µM FeCl3 içeren King-B besiyeri bulunan 9 
cm çaplı petrilere birbirinden eşit uzaklıkta olmak üzere, 3 noktaya ekim 
ekim yapılmıştır. 240C’de 48 saatlik inkubasyondan sonra, gelişen FP 
kolonileri üzerine 24 saatlik P.tolaasii kültüründen hazırlanan patojen 
süspansiyonu (109 CFU/ml) püskürtülmüştür (Bora ve Özaktan, 1998). Her 
bir bakteriyel antagonist 3 petri kabında yinelenmiştir. 240C’de 72 saat 
bekletilen petrilerde antagonistik etki 0-5 skalasına göre milimetrik olarak 
ölçülmüştür (Geels and Schippers, 1983). FeCl3 içeren petrilerde engellenme 
zonlarının kaybolması Fe+3 iyonları için yarışma olduğunun, yani siderofor 
etkinin, göstergesi kabul edilmiştir. 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

Fluoresent Pseudomonas İzolatlarının Teksel ve Kombinasyon 
halinde P.tolaasii'ye in-vivo'da Antagonistik Etkilerinin Testlenmesi: In 
vivo testler sonucunda, sadece patojen bakterinin (P.tolaasii) püskürtüldüğü 
(+)Kontrol  uygulamalarında, mantar şapkalarında %83-100 gibi yüksek bir 
hastalık şiddeti saptanmıştır. Teksel olarak testlenen 38 FP izolatının 13’ü 
biyolojik savaş açısından etkisiz bulunurken, 25 FP izolatı Bakteriyel Benek 
infeksiyonunu ,yaklaşık, %16.36-100 oranında engellemiştir. P.tolaasii’ye 
karşı etkili bulunan 25 FP izolatı arasında, Bakteriyel Benek infeksiyonunu 
%70-100 oranında engellemeyi başaran en etkili antagonistlerin ise 12, 13, 
37, 50, 51, 74, M4/2, M5/3 ve 39A no.lu FP izolatları olduğu saptanmıştır 
(Şekil 1). 

Teksel uygulandıklarında mantar şapkalarında P.tolaasii gelişimini 
%70-100 oranında başarıyla engelleyen 9 fluoresent pseudomonas  izolatı 
ikili kombinasyonlar halinde uygulanmıştır. 35 farklı ikili kombinasyondan 
10’u (12+M5/3, 12+M4/2, 39A+M5/3, 39A+M4/2, M5/3+M4/2, 74+M4/2, 74+37, 
50+12, 50+13 ve 50+39A) mantar şapkalarında Bakteriyel (Kahverengi) Benek 
infeksiyonunu %100 oranında engelleyen en başarılı FP kombinasyonları 
olmuştur. 
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39A, 74, 37, 50 ve 51 no.lu FP izolatları tek başına uygulandığında 
mantar şapkalarında P. tolaasii infeksiyonunu %70-88 oranında engellerken 
(Şekil 1); 74+13, 74+37, 74+M4/2, 39A+M5/3, 39A+M4/2, 39A+50, 
50+12, 50+13, 51+13 ve 51+M4/2 şeklinde ikili kombinasyon halinde 
testlendiğinde  hastalık gelişimini %96.5-100 oranında engelleyerek daha 
başarılı bulunmuştur. 12, 13, 37, M4/2 ve M5/3 no.lu FP izolatları ise, tek 
başına uygulandığında mantar şapkalarında P. tolaasii infeksiyonunu 
başarıyla (%88-100) engellerken (Şekil 1); 37+M4/2, 37+M5/3, 13+M5/3 
ve 12+13 gibi ikili kombinasyonlar halinde uygulandığında hastalık 
gelişimini %69-80 oranında engelleyerek teksel olarak uygulanmalarına 
oranla daha başarısız bulunmuştur. Ancak, bu FP izolatlarının 12+M5/3, 
12+M4/2, M4/2+M5/3, 13+M4/2 ve 37+13 gibi ikili kombinasyonları 
mantar şapkalarında P. tolaasii infeksiyonunu yaklaşık %93-100 oranında 
engelleyerek teksel uygulamalardaki başarılarıyla paralellik göstermiştir. 

Şekil 1.  Teksel olarak testlendiğinde mantar şapkalarında P.tolaasii infeksiyonunu 
başarıyla engelleyen FP izolatları 

 
İn-vivo'da P.tolaasii'ye Karşı Etkili Bulunan FP İzolatlarının in-

vitro'da Antagonistik Etkilerinin Testlenmesi: In vivo testlerde, mantar 
şapkalarında Bakteriyel Benek etmeni P.tolaasii infeksiyonlarını %70 ve 
üzerinde engellemeyi başaran FP izolatlarının etki mekanizmasının 
belirlenmesi amacıyla antagonist ve patojen bakteriler in vitro’da karşı 
karşıya getirilmiştir. İn vitro etkililiği gösteren skala (0-5) değerleri Cetvel 
1'de görülmektedir. 

P. tolaasii'ye karşı in-vitro etkililiği testlenen FP izolatlarının çevresinde 
oluşan inhibisyon zonu ölçümlerine bakıldığında; belirgin engellemenin 51 
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ve M4/2 no'lu izolatlarda saptandığı, 39A, M5/3, 13, 37 ve 74 no.lu 
izolatlarda daha düşük bir etkinin gözlendiği, 50 ve 12 no.lu izolatların ise 
in-vitro’da antagonistik etkisinin olmadığı dikkati çekmektedir (Cetvel 1).  
51 ve M4/2 no'lu FP izolatlarının  Demirsiz (Fe0) besiyerine ekildiğinde P. 
tolaasii'ye karşı 2.3-5.3mm'lik engelleme zonu oluşturmasına karşın, Demirli 
(Fe+3) besiyerine yapılan ekimlerde engelleme zonu genişliğinin ortadan 
kalktığı gözlenmiştir (Cetvel 1). 

Cetvel 1. Demirli ve Demirsiz besiyerinde testlenen FP izolatlarının P. 
tolaasii'ye karşı in-vitro etkililiği 

Demirsiz besiyeri (Fe0) Demirli besiyeri (Fe+3)  
 

İzolat 
No 

Patojenin 
engellen
me alanı 
(mm)* 

X 

Patojenin 
gelişme 

alanı 
(mm)* 

Y 

Ortalama 
Skala 

Değeri 
(0-5)** 

engelleme 
zonu 

genişliği 
(mm)* 

X 

Patojenin 
gelişme 
Alanı 
(mm)* 

Y 

Ortalama 
Skala 

Değeri 
(0-5)** 

 
51 5.3 4.3 3 0.0 8.3 0 

39 A 1.0 10.0 1 0.0 9.0 0 
M4/2 2.3 5.0 2 0.0 8.3 0 
M5/3 1.3 10.3 1 0.0 8.3 0 

13 1.0 7.3 1 0.0 8.3 0 
37 1.0 11.0 1 0.0 8.3 0 
74 0.3 8.3 1 0.0 8.3 0 
50 0.0 10.0 0 0.0 9.0 0 
12 0.0 8.3 0 0.0 7.3 0 

* Değerler, King-B besiyeri içeren 9 cm çaplı petrilerde birbirinden eşit uzaklıkta 3 
noktada yapılan ekim sonucunda 3 petri kabında oluşan ortalama engelleme zonu 
genişliğini (mm) göstermektedir. 
**0-5 skalası: 0: engelleme yok, 1 : x < 2 mm, 2 : 2 mm < x < y, 3 : 2 mm < x > y, 
4 : y < 2 mm, 5 : y = 0 

 
Bu sonuçlar, 51 ve M4/2 no'lu FP izolatlarının P. tolaasii'ye karşı  etki 

mekanizmasından siderofor etkinin, yani Fe+3 için yarışmanın sorumlu 
olduğunu göstermektedir. 39A, M5/3, 13, 37 ve 74 no.lu izolatların ise daha 
zayıf bir siderofor etki mekanizmasının yanı sıra, in vivo’da etkili olmaları 
nedeniyle yer yarışmacısı oldukları söylenebilir (Cetvel 1, Şekil 1). 50 ve 12 
no.lu FP izolatlarının in vitro’da patojene karşı antagonistik etkisinin 
olmamasına karşın, in vivo’da patojeni başarıyla engellemelerinden yer 
yarışmasının sorumlu olduğu düşünülebilir. 

Kaynaklarda kültür mantarı hastalıklarıyla biyolojik savaş çalışmalarının 
P.tolaasii üzerinde yoğunlaştığı gözlenmektedir (Fermor vd.,1991, Healey 
vd.,1989, Khanna vd.,1990). Bu arada, bu hastalıkla biyolojik savaş 
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uygulamalarında kullanılmak üzere aktif organizması bir Pseudomonas 
fluorescens straini olan Concord ve Victus adıyla piyasaya sürülmüş 
biyopreparatlar da geliştirilmiştir (Fletcher vd., 1989; Fermor vd., 1991; 
Miller and Spear, 1995).  

Patojenin biyolojik savaşımında FP’ların üstünlüğü yadsınamaz. Çünkü 
FP’lar patojen bakteri ile aynı akrabalık grubunda yer alan bakterilerdir. 
Aynı zamanda bu patojen ile aynı ekolojik çevrede yerleşme eğiliminde 
oldukları için benzer ekolojik isteklere sahiptir. Eğer örtü toprağında 
patojenden önce ve yeterli düzeyde bulunurlarsa besin ve yer için hastalık 
etmeni ile yarışmakta ve başarılı olmaktadırlar (Compeau vd.,1988). 

Bu çalışmada kullanılan 38 fluoresent Pseudomonast izolatı, daha önce 
çeşitli konukçuXpatojen etkileşiminde testlenmiş ve etkili bulunmuş izolatlar 
arasından seçilmişlerdir. Yeni hasat edilmiş mantar şapkaları üzerine teksel 
olarak püskürtülen  12, 13, 37, 50, 51, 74, M4/2, M5/3 ve 39A no.lu FP 
izolatları mantar şapkalarında Bakteriyel Benek infeksiyonunu %70-100 
oranında engellemeyi başaran en etkili izolatlar olmuştur. Bu izolatların 
orijnine bakıldığında; M4/2, M5/3 ve 39A no.lu 3 FP izolatı dışında diğerleri 
bakla, bezelye, biber, pamuk vb gibi bitkilerin kök bölgesinden izole 
edilmiştir. Elde edilen sonuçlardan, bu FP izolatlarının etkililiği ile 
konukçuya özgüleşme arasında bir paralellik bulunmadığı da 
anlaşılmaktadır. 

Bu çalışmada kullanılan M4/2, M5/3 ve 39A no.lu 3 FP izolatı, daha 
önce P. tolaasii’ye karşı etkililikleri açısından in vivo’da mantar üretim 
sürecinde testlenmiş ve mantar şapkalarında bakteriyel benek infeksiyonunu, 
genelde, %70-88 oranında engellemiştir (Bora vd.,1998; Bora and Özaktan, 
2000, Özaktan vd.,2000). Ayrıca, 39A no.lu P.putida izolatından elde edilen 
talk katkılı WP biyoformulasyon mantar şapkalarına 400 ml/m2 (1010 
CFU/ml) dozunda uygulandığında hastalık şiddetini % 60 düzeyinde 
engellemeyi başarmıştır (Bora vd.,1998). Bu çalışmada da, söz konusu 
izolatların etkilikleri bir kez daha teyit edilmiştir. Böylece, FP izolatlarının 
P. tolaasii’ye karşı etkililiklerinin testlenmesinde, güvenilir ve çok hızlı 
sonuç veren bir in vivo teknik olarak koparılmış taze mantar şapkaları ile 
çalışılabileceği vurgulanabilir (Nair and Fahy, 1976; Oliver et al., 1978).  

Son yıllarda bitki hastalıklarıyla biyolojik savaş çalışmalarında 
antagonistik bakterilerin karışım halinde kullanıldıkları ve daha etkili 
olduklarını gösteren araştırmalar dikkati çekmektedir (Johnson vd., 1993; 
Pierson and Weller,1994; Stockwell vd.,1996; Raaijmakers vd.,1995). 
Biyolojik savaşta antagonist karışımlarının kullanılmasının doğadaki  
duruma daha uygun olduğu, farklı etki mekanizması, sıcaklık, pH ve neme 
farklı tolerans gösteren antagonist karışımlarının daha geniş spektrumlu bir 
biyokontrol aktivitesi sağlayacağı ve birden fazla patojeni engelleyebileceği 
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belirtilmektedir (Raupach and Kloepper,1998; Duffy and Weller,1995). Bu 
araştırmada, 37, 74, 39A, 50 ve 51 no.lu FP izolatları teksel olarak 
uygulandıklarında P.tolaasii infeksiyonunu %70-87 oranında engellerken; 
74+37, 39A+50 ve 39A+51 gibi kombinasyonlar halinde testlendiklerinde 
patojenin gelişimini engellemede daha başarılı bulunmuştur (%93-100). Bu 
karışımların birbirine karşı sinerjik etki göstermesinden siderofor ve yer 
yarışması gibi farklı etki mekanizmalarını kullanmaları sorumlu olabilir. 
Ancak, antagonist kombinasyonlarının teksel olarak kullanılmalarına oranla 
başarılı olmadığını gösteren çalışmalara da rastlamak olasıdır (Hubbard 
vd.,1983). Bu araştırmada da, 12, 13, 37, M4/2 ve M5/3 no.lu FP izolatları, 
tek başına uygulandığında mantar şapkalarında P. tolaasii infeksiyonunu 
başarıyla (%88-100) engellerken; 37+M4/2, 37+M5/3, 13+M5/3 ve 12+13 
gibi ikili kombinasyonlar halinde uygulandığında hastalık gelişimini %69-80 
oranında engelleyerek teksel olarak uygulanmalarına oranla daha başarısız 
bulunmuştur. Bu başarısızlıktan, söz konusu antagonistlerin patojenin yanı 
sıra birbirleriyle de yer ve besin (Fe+3) için yarışmalarının sorumlu olduğu 
söylenebilir.  

Genel olarak söylemek gerekirse, bu çalışmada, mantar şapkalarında 
P.tolaasii’yi engelleme yetenekleri araştırılan FP izolatları teksel 
uygulanmalarına oranla, ikili kombinasyonlar halinde daha başarılı 
bulunmuştur. Sonuç olarak, mantar şapkaları üzerinde P.tolaasii’nin 
gelişmesini tamamen (%100) engellemeyi başaran 12+M5/3, 12+M4/2, 
39A+M5/3, 39A+M4/2, M5/3+M4/2, 74+M4/2, 74+37, 50+12, 50+13 ve 
50+39A gibi FP izolatlarının birbiriyle uyumlu ve sinerjik bir ilişki içinde 
olduğu söylenebilir. Çalışmalarımız, bu FP kombinasyonlarının mantar 
üretim sürecinde P.tolaasii’ye ve diğer kültür mantarı patojenlerine  karşı 
testlenmesiyle devam edecektir. 
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Patates (Solanum tuberosum L)’te kuru çürüklüğe sebep olan fungal 
patojenlerden  Fusarium solani’ye karşı bakteriyel etmenler kullanılarak 

biyolojik mücadele imkânlarının araştırılması 
 

Recep KOTAN1  Fikrettin ŞAHİN2,3  Erkol DEMİRCİ3  Cafer EKEN3 

 
Özet 

Araştırmada, patojenite testleri sonucunda patateste kuru çürüklüğe sebep olduğu 
belirlenen Fusarium solani’ye karşı potansiyel biyoajan olarak Bacillus subtilis M-16, 
M-19, M-34, M-48, M-58 ve BA-140; Bacillus sp. OSU-142; Bacillus pumilus M-13 
ve M-38; Bacillus megaterium M-1 ve M-3; Bacillus macerans M-32; Bacillus 
atrophaeus M-35; Bacillus sphaericus M-26; Bacillus amyloliquefaciens M-47; 
Bacillus thrungiensis M-50; Mikrococcus luteus M-44; Burkholderia cepacia PR-203; 
Burkholderia sp. OSU-7; Pseudomonas putida Pp 12633, Pseudomonas sp. OSU-8 ve 
Flavobacter balastinium FB-299 olmak üzere 12 farklı türe ait toplam 22 bakteri straini 
kullanılmıştır.  

Potansiyel biyoajanların in-vitro’da sensetive agar içeren petrilerde Fusarium 
solani’ye karşı oluşturdukları inhibisyon zonları ölçülmüştür. Etkili oldukları tespit 
edilen toplan 12 bakteriyel strain in-vivo’da hem agria hem de granula patates 
yumrularında denenmiştir. Sonuç olarak; M-13, M-16, M-34, M-38, M-47, M-48, M-
58, OSU-7, OSU-8, BA-140, OSU-142 ve Pp-12633 bakteri strainleri in-vitro’da 
Fusarium solani’ye karşı farklı oranlarda etkili bulunurken; in-vivo’da OSU-7 
straininin hastalığı önlemede kontrole göre önemli derecede etkili olduğu tespit 
edilmiştir. Çeşitler arasında hastalığa dayanıklılık açısından önemli bir fark 
bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Patates, Biyokontrol, Fusarium solani, Mikrobiyal Pestisit 

Summary 

Studies on the biological control of potato dry rot disease caused by Fusarium 
solani with application of some bacterial strains 

In this study, the effect of total 22 potential biocontrol agents in 12 different 
bacterial species including Bacillus subtilis M-16, M-19, M-34, M-48, M-58, BA-140; 
Bacillus sp. OSU-142; Bacillus pumilus M-13, M-38; Bacillus megaterium M-1, M-3; 
Bacillus macerans M-32; Bacillus atrophaeus M-35; Bacillus sphaericus M-26; 
Bacillus amyloliquefaciens M-47; Bacillus thrungiensis M-50; Mikrococcus luteus 
M- 44; Burkholderia cepacia PR-203; Burkholderia  sp. OSU-7; Pseudomonas putida 
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Pp 12633; Pseudomonas sp. OSU-8 and Flavobacter balastinium FB-299 were 
evaluated by in-vitro and in-vivo tests. In in-vitro tests, the antagonistic bacterial strains 
were observed with inhibition zone againist Fusarium solani on sensetive agar plate. 
The effects of the antagonistic bacterial strains selected in in-vitro tests were determined 
by in-vivo tests on the tubers of two different potato cultivar, agria and granula. 

The results showed that 12 bacterial strains were antagonistic agans Fusarium 
solani, but only Burkholderia OSU-7 has potential to be biological control of potato 
dry rot disease in in-vivo tests. There were no significant differences betwen two potatos 
cultives tested in terms of resistance to the disease. 

Key Words: Potato, Biocontrol, Fusarium solani, Microbial Pestisit 

Giriş  
Solanum tuberosum L. (patates) Solanaceae familyası içerisinde yer alan, 

dünya nüfusunun beslenmesinde temel gıda kaynakları arasında bulunan önemli 
bir çapa sanayi bitkisidir. Dünya üretimi açısından bitkisel ürünler arasında 
dördüncü sırada yer almaktadır (Anonymous, 2000). Son yıllarda ülkemizde de 
üretim olarak önemli boyutlarda artış göstermiş ve dış satım ürünü olarak 
ekonomik yönden değer kazanmıştır. Patates Erzurum ve çevresi için de önemli 
tarım ürünlerinden birisi olup; son yıllarda değişik zararlı, hastalık etmenleri, 
uygun olmayan depolama koşulları ve çevresel faktörlerin etkisinden 
kaynaklanan verim düşüklüğü ve pazarlama problemleri dolayısıyla, küçük 
çiftçilerin tamamen aile ihtiyacını karşılamaya yönelik üretim yapmaya 
yöneldiği bir bitki olmuştur. 

Patates besin değeri yönünden olduğu kadar, konukçuluk ettiği hastalık 
etmenleri ve zararlılar bakımından da zengin bir kültür bitkisi olup; ürün 
miktarını ve kalitesini etkileyen hastalık etmenlerinin başında fungus, bakteri ve 
virüsler yer almaktadır (Boyd, 1972). Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde 
hastalık, zararlı ve yabancı otlardan dolayı patates üretiminde %32.4’lük bir 
kayıp olduğu, bu kaybın %21.8’inin hastalıklardan kaynaklandığı 
belirtilmektedir (Anonymous, 1993). Türkiye’de 1981-1983 yılları arasında 
patatesteki fungal ve bakteriyel hastalıkların tespit edilmesi amacıyla 11 ilde 
yapılan sürveylerde; 30 fungus, 2 bakteri izolatı tanımlanmış, virüs haricindeki 
bu hastalık etmenlerinin patateste neden olduğu ürün kaybı %20 olarak 
belirtilmiş ve bu kayıplar içerisinde en önemli yeri ise %42 olarak depo 
kayıplarının yer aldığı, mildiyö ve depo kuru çürüklüğünün %20’lik bir oran ile 
en çok görülen hastalıklar olduğu belirlenmiştir (Türkensteen ve Eraslan, 1985). 
Aynı araştırmada, Bolu, Nevşehir, Erzurum, Trabzon, Çorum ve Acıpayam’da 
patates depolarında yapılan sürveylerde elde edilen toplam 169 izolatın 163’ünü 
Fusarium türleri oluşturmaktadır. Erzurum’dan elde edilen toplam 26 izolatın 
ise 25’inin Fusarium sambinucum (Syn: Fusarium sulphereum) olduğu 
belirtilmiştir. Erzurum İlinde patates depolarında çürüklük oluşturan fungal 
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etmenleri belirlemek amacı ile yapılan bir diğer çalışmada ise; 5 ilçedeki 103 
patates deposundan toplam 860 yumrudan yapılan izolasyonlarda 17 fungus 
cinsi ve bu cinslere ait 25 tür izole edilmiştir. Fungus cinslerinden en yaygınları 
Fusarium, Rhizoctonia, Helminthosporium, Penicillium ve Doratomyces 
olarak saptanırken; Rhizoctonia solani ile bulaşıklılık oranı %45 olarak 
belirlenmiştir. Fusarium sambicinum, Fusarium solani, Fusarium culmorum, 
Fusarium oxysporum ve Phythium ultimum’un agria, granula ve marfona 
patates çeşitlerinde önemli derecede çürümeler meydana getirdiği belirtilmiştir 
(Eken vd., 2000).  

Fusarium sp. kuru çürüklük patojenlerinin hem dünyada hem de 
Türkiye’de yaygın olduğu belirtilmekle beraber, bu patojenlerin kimyasal 
mücadelede kullanılan birçok ilaca karşı dayanıklılık geliştirdiği 
belirtilmektedir (Greyerbiehl ve Hammerschmidt, 1998; Eken vd., 2000). 
Mevcut bütün patates varyetelerinin ise bu patojenlere karşı hassas olduğu rapor 
edilmiştir (Leach ve Webb, 1981). Bitki hastalıklarına bağlı olarak tarım 
ürünlerindeki kalite ve kantitedeki azalmayı ortadan kaldırmak için, etkili zirai 
mücadele metodlarının uygulanması gereklidir. Kimyasal mücadelenin uzun 
vadede virüs, viroid ve bakteri gibi birçok bitki patojenlerine karşı etkili olan 
kimyasalların geliştirilememesi, sürekli olarak kullanılan kimyasallara karşı 
patojenlerin direnç kazanıyor olması, kullanılan kimyasalların uzun vadede 
insan ve hayvan sağlığını tehdit etmesi, doğal dengenin bozulmasına sebep 
olması ve üreticiler için de pahalı bir mücadele metodu olması gibi birçok 
dezavantajlarından dolayı son yıllarda daha çok biyolojik mücadele üzerine 
çalışmalar yapılmaktadır (Bora ve Özaktan, 1998; Kotan ve Şahin, 2002). 
Biyolojik mücadele; insan ve çevre üzerine olumsuz etkileri olmayan, ucuz, 
geniş spektrumlu ve her türlü çevre şartlarında kullanım imkânı olan bir 
mücadele şeklidir.  

Patateste Fusarium kuru çürüklük hastalığının biyolojik mücadelesine 
yönelik yapılan bir çalışmada; F. sambinicum’a karşı toprağa ve yumruya 
uygulanarak test edilen 350 bakteri izolatından toplam 18 Pseudomonas, 
Enterobacter ve Pantoea straininlerinin hastalığın baskı altına alınmasında 
oldukça etkili oldukları belirlenmiştir (Schisler ve Slininger, 1994). Bu 
çalışmanın devamında, antagonistlerin hücre konsantrasyonu ve birlikte 
kullanılabilirliklerinin hastalığı baskı altına almadaki etkinliği araştırılmış ve 
antagonistlerin denenen 1x106, 1x107, 1x108 hücre/ml. konsantrasyonlarından 
1x108 hücre/ml konsantrasyonunun hastalığın önlenmesinde daha etkili olduğu 
ispatlanmış, ayrıca hastalığı önlemede etkili oldukları belirlenen antagonistlerin 
birlikte kullanıldıklarında, bu karışımların etkisinin tek başına elde edilen 
sonuçlardan daha etkili olduğu gözlenmiştir (Schisler vd.,1996). Kotan ve ark. 
(1999)’nın yapmış oldukları bir çalışmada ise patateste kuru çürüklüğe sebep 
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olan F. sambucinum’a karşı Bacillus, Burkholderia ve Pseudomonas bakteri 
cinslerine dahil 20 bakteriyel izolat in-vitro ve in-vivo şartlarda test edilmiş, 
sadece Burkholderia OSU-7 straini tek başına hastalığı önlemede %95 oranında 
etkili bulunmuştur.  

Türkiye’de biyolojik mücadele ile ilgili çalışmaların sayısı her geçen gün 
daha da artmaktadır (Çınar vd., 1986; Yücel ve Çınar, 1988; Bora vd., 1994; 
Özaktan ve Bora, 1994; Kotan, 1997; Kotan vd., 1999; Şahin vd., 2000; Kotan, 
2002). Ancak, depolanan ürün hastalıklarına karşı biyolojik mücadelenin 
uygulanması alanında çok fazla çalışma mevcut değildir. Bu çalışma ile, 
biyokontrol ajanların patates kuru çürüklük hastalığının etmenlerinden F. 
solani’ye karşı etkinliklerinin in-vitro’da test edilmesi, etkili oldukları gözlenen 
potansiyel bakteriyel ajanların Erzurum yöresinde yaygın olarak ekimi yapılan 
agria ve granula patates varyetelerine karşı in-vivo koşullarda etkilerinin 
belirlenmesi ve biyokontrol ajanların çeşitler üzerine etkinliği arasında bir 
farkın olup olmadığının test edilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metot 
Potansiyel bakteriyel biyoajan olarak; domates, biber ve patates bitkilerinin 

toprak üstü ve toprak altı bölgelerinden izole edilen M-1, M-3, M-13, M-16, M-
19, M-26, M-32, M-34, M-35, M-38, M-44, M-47, M-48,M-50, M-58, OSU-7, 
OSU-8, OSU-142, BA-140, PR-203, FB-299 ve Pp12633 bakteri strainleri; kuru 
çürüklük simptomu görülen patates yumrusundan izole edilen ED-1 fungus 
izolatı ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaygın olarak ekimi yapılan agria ve 
granula patates varyeteleri yumruları çalışmanın ana materyalini oluşturmuştur. 
Çalışmada; F. solani’ye karşı 22 potansiyel biyokontrol bakteri strainlerinin 
etkinlikleri in-vitro ve in-vivo’da test edilmiştir. Sonuçlar SPSS paket 
proğramında varyans analizine göre istatistiki olarak değerlendirilmiştir. 

In-vitro Testeri : Bu testler için demir oranı düşük olarak bilinen sensetive 
agar (SA) besiyeri kullanılmıştır. Bu amaçla patojen fungusun potato dextrose 
agar (PDA)’a ekilerek 25 ºC’de geliştirilen 7-10 günlük kültüründen 2mm 
çapında alınan 2 disk, SA içeren 9 mm’lik petrilerin kenara yakın kısımlarına 
karşılıklı olarak yerleştirildikten sonra, eş zamanlı olarak aynı petrinin orta 
kısmına biyoajan bakterilerin yeast dextrose carbonate agar (YDC)’a ekilerek 
25 ºC’de geliştirilen 24 saatlik kültüründen öze ile alınarak tek çizgi şeklinde 
ekim yapılmıştır. Kontrol olarak aynı şekilde patojen fungus ekimi yapılmış 
ancak, petrinin tam orta çizgi hattı boyunca bakteri ekimi yapılmamıştır. 
Uygulamalar 25 ºC’de inkübasyona bırakılmıştır. Kontrol denemesinde petriye 
karşılıklı olarak yerleştirilen iki fungal diskten gelişen hiflerin tamamen 
birleştiği zaman biyoajanların etkinlikleri değerlendirilmiş ve zon ölçümü 
yapılmıştır. Her bir  uygulama için 4’er petri kullanılmış ve çalışma 3 tekerrürlü 
olarak tekrar edilmiştir. 
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In-vivo Testleri: Iv-vitro’da etkili oldukları belirlenen biyoajanların in-vivo 
testleri depo koşullarında agria ve granulu patates çeşidi yumruları üzerinde 
yapılmıştır. Yaklaşık olarak 6-8 cm çapındaki yumrular önce musluk suyunda 
yıkanmış, %2.5’luk sodyum hipoklorit çözeltisinde 3 dakika bekletilerek 
yüzeysel sterilizasyon yapılmış ve steril sudan geçirilerek hazır hale 
getirilmiştir. Her iki varyete için de aynı uygulama yapılarak, potansiyel 
biyokontrol bakterilerin patojenitelerini test etmek için; her yumruda 4 mm’lik 
diskle 5 mm derinlikte açılan bir yaraya her biyokontrol bakterinin YDC’e 
ekilerek 25 ºC’de geliştirilen 24 saatlik kültüründen steril su ile hazırlanan 108 
hücre/ml konsantrasyondaki solusyondan 5 µl inoküle edilmiştir. Potansiyel 
biyoajanların etkinliklerinin test edilmesi için ise; her biyokontrol bakterinin 
yukarıda bahsedildiği gibi hazırlanan solusyonu ile patojen fungusun PDA’ya 
ekilerek 25 ºC’de geliştirilen bir haftalık kültürüne steril su ilave edilerek hasat 
edilen konidilerin steril su ilavesi ile hazırlanan 5x105 konidi/ml 
konsantrasyondaki solusyonu her bir biyokontrol bakteri ile ayrı ayrı 1/1 
oranında karıştırılarak elde edilen karışımdan 10 µl alınarak yumrulara inoküle 
edilmiştir. Pozitif kontrol olarak 5 µl patojen, negatif kontrol olarak da 5 µl 
steril su uygulanmıştır. Her uygulama içerisinde steril su ile ıslatılan peçete 
kâğıdı bulunan bir plastik torba içerisine konularak ağızları nem kaybını 
önlemek için sıkıca kapatılmış ve karanlık bir odada oda sıcaklığında muhafaza 
edilmiştir. Üç hafta sonra yumrular disk ile açılan yaranın tam ortasından dikine 
kesilerek, yumruda oluşan çürümenin çapı ve derinliği ölçülerek sonuçlar 
kaydedilmiştir. Her bir uygulama için, 4’er yumru kullanılmış ve çalışma 3 
tekerrürlü olarak tekrar edilmiştir.  

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

Potansiyel bakteriyel biyoajanlar ve patojen fungus mikrobiyal 
identifikasyon sistemi (Microbial Identification System=MIS) ile yağ asitlerinin 
çeşit ve oranlarına bakılarak (Miller ve Berger, 1985) tanılanmıştır. Buna göre; 
M-16, M-19, M-34, M-48, M-58 ve BA-140 strainleri Bacillus subtilis; OSU-
142 straini Bacillus sp.; M-13 ve M-38 straini Bacillus pumilus; M-1 ve M-3 
strainleri Bacillus megaterium; M-32 straini Bacillus macerans; M-35 straini 
Bacillus atrophaeus; M-26 straini Bacillus sphaericus; M-47 straini Bacillus 
amyloliquefaciens; M-50 straini Bacillus thrungiensis; M-44 straini 
Mikrococcus luteus; PR-203 straini Burkholderia cepacia; OSU-7 straini 
Burkholderia sp.; Pp12633 straini Pseudomonas putida, OSU-8 straini 
Pseudomonas sp. ve FB-299 straini Flavobacter balastinium; ED-1 fungus 
izolatı ise Fusarium solani olarak belirlenmiştir. 

Potansiyel bakteriyel biyoajanların patateste yapılan patojenite testleri 
sonucunda patojen olmadıkları belirlenmiş ve potansiyel biyoajan olarak in-
vitro’da F. solani’ye karşı denenmiştir. Etkili olduğu gözlenen potansiyel 
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biyoajanların oluşturdukları zon ve  in-vivo’da hem agria hem de granula 
patates yumrularında patojen ile birlikte yapılan uygulamalarındaki yumruda 
oluşan çürümenin çap ve derinliği ölçülmüş ve her bir uygulama için elde edilen 
değerlerin ortalamaları alınarak sonuçlar cetvel 1.’de verilmiştir.  

Cetvel 1. Potansiyel biyoajanların Fusarium solani’ye karşı in-vitro ve in-vivo test 
sonuçları (P≤ 0.05) 

PATOJEN FUNGUS 
Fusarium solani 

İN-VİTRO 
TESTİ 

İN-VİVO TESTİ 

AGRİA GRANULA 

 
 
 

POTANSİYEL 
BİYOAJANLA

R  
ORTALAM

A 
ZON 
(mm)1 

ORTALAM
A ÇAP 
(mm)2 

ORTALAM
A 

DERİNLİK 
(mm)3 

ORTALAM
A ÇAP 
(mm)4 

ORTALAM
A 

DERİNLİK 
(mm)5 

KONTROL( +) 00.00d 33.75b 23.37a 35.37a 23.87a 
KONTROL(-) - 04.00c 04.00c 04.00c 04.00c 
M-1 00.00d - - - - 
M-3 00.00d - - - - 
M-13 26.16b 34.00b 19.00b 29.37b 18.87b 
M-16 31.50b 31.87b 20.12ab 30.62ab 20.37a 
M-19 00.00d - - - - 
M-26 00.00d - - - - 
M-32 00.00d - - - - 
M-34 25.16b 31.50b 19.12b 23.62b 14.25b 
M-35 08.00d - - - - 
M-38 15.50c 35.75a 19.50ab 23.87b 13.87b 
M-44 00.00d - - - - 
M-47 27.66b 32.12b 18.75b 26.75b 18.00b 
M-48 23.50c 33.75b 20.87a 32.00a 18.87b 
M-50 00.00d - - - - 
M-58 30.16b 36.87a 19.75ab 27.37b 17.50b 
OSU-7 45.66a 4.00c 4.00c 5.12c 6.50c 
OSU-8 19.33c 32.87b 18.12b 22.12b 17.62b 
BA-140 27.83b 33.75b 18.37b 21.75b 15.75b 
OSU-142 27.00b 34.68ab 19.12b 20.25b 12.62b 
Pp-12633 19.66c 36.75a 21.50a 22.25b 17.87b 
FB-299 00.00d - - - - 
PR-203 00.00d - - - - 

İn-vitro testlerinde B. pumilus M-13 ve M-38; B. subtilis M-16 , M-34 , M-
48, M-58 ve BA-140; Bacillus sp. OSU-142; B. amyloliquefaciens  M-47; 
Burkholderia sp. OSU-7 ve Pseudomonas sp. OSU-8 ve P. putida Pp12633 
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strainlerinin in-vitro’da F. solani’ye karşı kontrole göre değişen oranlarda etkili 
oldukları (zon oluşturdukları) belirlenmiştir (Cetvel 1). İn-vitro testlerinde elde 
edilen sonuçlarda pozitif kontrole göre M-1, M-3, M-19, M-26, M-32, M-44, 
M-50, FB-299 ve PR-203 nolu strainler arasında önemli bir fark gözlenmez 
iken diğer strainlerin pozitif kontrol ile arasındaki fark önemli çıkmıştır. M-13, 
M-16, M-34, M-47, M-58, BA-140 ve OSU-142 nolu strainler arasındaki fark 
önemli bulunmazken; aynı şekilde M-35, M-38, M-48, OSU-8 ve Pp 12633 
nolu strainler arasındaki fark da önemli bulunmamıştır. OSU-7 strain nolu 
bakteri en büyük zonu oluşturmuş ve diğer bütün strainler ile arasındaki fark 
önemli bulunmuştur. 

İn-vivo testlerinde elde edilen sonuçlarda agria çeşidinde yapılan 
çürüklüğün çap ölçümlerinde patojen ile biyoajanların birlikte yapılan  
uygulamalarında M-13, M-16, M-34, M-47, M-48, OSU-8 ve BA-140; derinlik 
ölçümlerinde ise M-13, M-16, M-34, M-47, OSU-8, BA-140 ve OSU-142 nolu 
strainlerin pozitif kontrole (sadece patojen) göre aralarındaki fark önemli 
bulunmaz iken; diğer strainler arasındaki fark önemli çıkmıştır. OSU-7 straini 
en etkili sonucu verirken negatif kontrol (siteri su) ile arasındaki fark da önemli 
bulunmamıştır. Granula çeşidinde yapılan çürüklüğün çap ölçümlerinde ise 
patojen-biyoajan uygulamalarında M-13, M-34, M-38, M-47, M-58, OSU-8, 
BA-140, OSU-142 ve Pp 12633; derinlik ölçümlerinde ise M-13, M-34, M-38, 
M-48, M-50, M-58, OSU-8, BA-140, OSU-142 ve Pp 12633 nolu strainlerin 
pozitif kontrole göre aralarındaki fark önemli bulunmaz iken; diğer strainler 
arasındaki fark önemli çıkmıştır. Bu çeşitte de en etkili sonucu OSU-7 straini 
verirken negatif kontrol ile arasındaki fark da önemli bulunmamıştır. Çeşitler 
arasındaki hastalığa dayanıklılık açısından ise belirgin bir fark gözlenememiştir. 
Her iki çeşitte yapılan uygulamalar ortalama 6 hafta kadar muhafaza edilmiş ve 
bu sürenin sonunda yapılan gözlemlerde bile OSU-7 bakteri straini uygulanmış 
yumrularda 3 haftalık değerlendirme sonucunda elde edilen değerlerde herhangi 
bir değişikliğin olmadığı görülmüştür. 

Sera ve tarla şartlarında başarıyla uygulanabilen biyolojik mücadelenin, 
bugüne kadar yapılan birçok çalışmada depo hastalıklarına karşı da başarıyla 
uygulanabileceği kanıtlanmıştır (Wilson ve Wisniewski, 1989; Schisler ve 
Slininger,1994; Schisler vd., 1996; Leibinger vd., 1997). Biyolojik kontrol 
çalışmalarında yaygın olarak kullanılan ve potansiyel olarak tanılanan 
bakteriler; Bacillus spp., Burkholderia spp.,  Pseudomonas spp.,  Enterobacter 
spp., Serratia spp. Bdellovibrio bacteriovorus, Escheria spp.ve Agrobacterium 
spp. cinslerine ait tür ve strainlerdir. Burkholderia (Pseudomonas) cepacia 
bakterisi Rhizoctonia spp., Pythium spp., Fusarium spp. türü fungal hastalıkların 
biyolojik mücadelesinde Deny ticari preparat adı altında piyasada kullanılmaktadır 
(Kotan ve Şahin, 2002). Özellikle depo hastalıklarına karşı biyolojik mücadelenin 
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uygulanabilirliği konusundaki çalışmaların büyük bir çoğunluğu elma ve 
armuttaki depo hastalıklarına karşı denenmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır 
(Janisiewicz ve Roitman, 1988; Janisiewicz, 1987; Pusey, 1997; Leibinger vd., 
1997).  

Yapılan laboratuar çalışmalarında OSU-7 straininin rekabetik özelliğini 
kullanarak patojenleri baskı altına aldığı sanılmaktadır. Bu alandaki çalışmalar 
daha detaylı olarak sürdürülmektedir. Depo gibi kontrollü koşullarda özellikle 
rekabetik özelliklerinden dolayı etkili olan biyolojik ajanların başarıyla 
kullanılabileceği düşünülürse bu bakteri straini ticari kullanım için önemli bir 
potansiyeldir. Entegre mücadele kavramı içerisinde in-vitro’da etkili diğer 
biyoajanların, kimyasal mücadele ile birlikte kullanılabilirliğinin de 
araştırılması, kimyasal kullanımını azaltabilecek bir faktör olarak üzerinde 
durulması gereken önemli bir husustur.  Yapılan bir çalışmada; R. solani’ye 
karşı toprağın temmuz ve ağustos aylarında 8 hafta süreyle polietilen naylon ile 
örtüldükten sonra, patates dikimi esnasında tohum yatağına 140-150 gr/m2 

oranında T. herzianum’un uygulaması ve 3 g.a.i/lt. su oranında yumruların 
Lprodione’ye  daldırılarak dikilmesi ile bu hastalığın baskı altına alınabileceği 
belirtilmiştir (Çınar vd., 1986). Bu çalışma, biyolojik mücadelenin diğer kontrol 
yöntemleri ile kombine halde uygulanabilirliğini göstermesi açısından önem arz 
etmektedir.  

Patateste kuru çürüklüğe sebep olan birçok Fusarium türü vardır. Bu 
çalışmada; F. solani’ye karşı denenen 22 bakteriyel strainden Burkholderia sp. 
OSU-7’nin hastalığı önlemede başarılı olması büyük önem arz etmektedir. Daha 
önce yapılan benzer bir çalışmada F. sambucinum’a karşı denenen Bacillus, 
Burkholderia ve Pseudomonas bakteri cinslerine dahil 20 bakteriyel izolat 
içerisinde, bu çalışmada da etkili olduğu belirlenen Burkholderia sp. OSU-7 
straininin tek başına hastalığı önlemede %95 oranında etkili olduğu 
belirlenmiştir (Kotan vd., 1999). Patates hastalıkları ile mücadelede temiz 
tohumluk kullanımı bekli de en önemli hususlardan birisidir. Bundan dolayıdır 
ki depoda yapılacak mücadelelerle  bir sonraki yıl hastalıksız yumru 
kullanabilme olanağı tarladaki inokulum miktarının önemli ölçüde azalmasını 
sağlayacaktır. Bu biyoajanın diğer patojenlere karşı da denenerek etkili olması 
durumunda, şu anda sürdürülen geniş çaplı toksisite çalışmalarının da olumlu 
sonuç vermesi halinde ticari kullanıma sunulması amaçlanmaktadır. Ayrıca 
fungal patojenlerden Fusarium türleri meyve ve sebze depolarında kalite 
kayıplarına neden olmakla beraber sera ve tarla koşullarında da üretimi 
sınırlandıran hastalık etmenlerini içine alır. Bu nedenle; Fusarium türlerinin 
neden olduğu hastalıkların depo koşullarında olduğu gibi tarla ve sera 
koşullarında biyolojik mücadele stratejileri kullanarak kontrol edilmesinde 
Burkholderia sp. OSU-7 biyoajanının etkili ve potansiyel olabileceği 
düşünülmektedir. 
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Domateste bakteriyel leke hastalığına (Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria) karşı biyolojik mücadele çalışmaları 

Şerife OLDAÇ1     Gül ÜLKE2      Mustafa MİRİK1 
Özet 

Domates üretiminde problem olan hastalıklardan birisi Xanthomonas campestris 
pv. vesicatoria’nın neden olduğu domates bakteriyel leke hastalığıdır. Bu hastalığın 
kontrolünde kısmen etkili olsa da bakırlı preperatlar kullanılmaktadır. Fakat kullanılan 
kimyasallara dayanıklı patojen ırklarının gelişmesi ve çevreye negatif yönde etkileri 
nedeni ile son yıllarda bakteriyel etmenlerinde dahil olduğu hastalıklara karşı biyolojik 
kontrol üzerine yapılan araştırmalar önemli ölçüde artış göstermiştir. Bu çalışmada 
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria’nın neden olduğu domates bakteriyel leke 
hastalığına karşı alternatif kontrol yöntemlerinden biri olan biyolojik mücadele 
olanakları araştırılmıştır. Domates bitkilerinin kök ve yaprak yüzeyinden izole edilen 73 
adet bakteri izolatının in vitro’da Xanthomonas campestris pv. vesicatoria’ya karşı 
etkileri denenmiş ve 15 adet bakteriyel izolat 0.5-3 cm arasında değişen inhibisyon zonu 
oluşturmuştur. İn vitro’da etkili ve etkisiz bulunan bakteriyel izolatlar arasından 23 
tanesi in vivo çalışmalarında kullanılmak üzere seçilmiştir. In vivo testler sonucunda 7 
izolat %77.00 ile 97.37 oranında hastalık şiddetini azaltmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, biyolojik kontrol, 
domates 

Summary 
Studies on biological control against tomato bacterial spot diseases (Xanthomonas 

campestris pv. vesicatoria) 
One of the problem of tomato production is tomato bacterial spot disease caused by 

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria. For the control of the disease, copper 
compounds are used eventhough their less effctiveness. However, investigations on 
biologcal control have been increased currently, because of the side effects (i.e. new 
copper-resistant pathogen streyn, enviromental effects) of chemicals.  In this study 
investigation on biological control, which is one of the alternative control methods, was 
carried out against tomato bacterial spot disease caused by Xanthomonas campestris 
pv. vesicatoria. Effect of 73 bacterial isolates obtained from root, leaf parts of tomatoes 
plants were tested against the pathogen in vitro and 15 of out of them had inhibition 
zones between 0,5-3 cm. Total of 23 isolates selected among effective and ineffective 
bacterial isolates were tested for in vivo antagonistic activities against the pathogen. In 
vivo studies showed that 7 out of 23 isolates reduced the severity of the disease with an 
effect that ranged from %77.00-97.37. 

Key Words: Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, biological control, tomato 
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Giriş 
Uygun ekolojik koşullar nedeni ile ülkemizde sebzecilik büyük bir öneme 

sahiptir. 1999 yılı verilerine göre 7.897.020 dekar alanda 22.083.352 ton sebze 
üretimi yapılmaktadır. Bu üretimin %41’ini 8.956.000 ton ile domates üretimi 
oluşturmaktadır (DİE, 1999). 

Tüm tarımsal ürünlerde olduğu gibi sebzelerde de verimi ve kaliteyi azaltan 
önemli faktörlerden biride hastalık ve zararlıların direk ve indirek etkileridir. 
Bunlardan birisi bakteriyel etmen olan Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria (XCV) ‘nın neden olduğu bakteriyel leke hastalığıdır. Patojenin 
konukçuları arasında domates, biber gibi kültür bitkilerinin yanı sıra Solanaceae 
familyasından bir çok yabancı ot türü de bulunmaktadır. 

Bakteriyel leke hastalığının varlığı dünyada ticari olarak biber ve domates 
üretimi yapılan bir çok ülkede rapor edilmiştir (EPPO, 1988). Ülkemizde ise 
biberlerde Aysan ve Çınar (2001), domateslerde Basım ve Öztürk (2000) 
tarafından saptanmıştır. 

Hastalık simptomları yaprak, gövde ve meyve gibi bitkinin tüm 
organlarında gözlenebilir. İlk simptomlar yaprak kenarında ortaya çıkar 
(Ritchie, 1996; Aysan ve Çınar, 2001). Başlangıçta su emmiş alanlar, ilerleyen 
dönemde etrafı sarı hale ile çevrili siyah merkezli düzensiz lekeler şeklini alır. 
Daha sonra lekelerin merkezi yaprak üzerinde 6-7 mm çapında bir delik 
bırakacak şekilde düşer. Hasta yaprakların kenarları çoğunlukla ince nekrotik 
bir doku bandı ile çevrilidir. Meyve lekeleri başlangıçta küçük, düzensiz, 
kabarcık şeklindedir ve daha sonra kahverengi siğilli bir görünüm alır. Güneşe 
maruz kalan meyvelerde güneş yanığı ve sekonder meyve çürüklükleri meydana 
gelir (Lelliott ve Stead, 1987; Stall, 1993; Ritchie, 1996). 

Patojen bitkiye doğal açıklıklardan ve yaralardan giriş yapar. Yaprak 
yüzeyinde suyun varlığı infeksiyon için önemli bir koşuldur. Etmenin optimum 
gelişimi 25-30oC sıcaklık ve %85 nem ile ortaya çıkar (Diab vd. 1982). Sürekli 
yağış ve yüksek sıcaklık hastalık şiddetini artırır (Stall, 1993). 

XCV tohum ve toprak kökenlidir. Domates tohumlarında 20 yıl, biber 
tohumlarında ise 10 yıl canlı kalabilmektedir (Bashan vd., 1982). Patojen 
bulaşık bitki artıklarında ve toprakta canlılığını bir sonraki mevsime kadar 
sürdürebilmektedir (Saygılı vd. 1985). Ancak, toprağın yapısı ve üretim 
esnasında kullanılan gübrelere bağlı olarak topraktaki yaşam süresi 
değişmektedir  

Hastalığın bakırlı preparatlar ile kimyasal mücadelesi kısmen 
yapılabilmekte ancak başarılı bir  sonuca varılamamaktadır. ABD’de bu 
hastalığa karşı streptomisin uygulanmakta, ancak ülkemizde tarımsal alanlarda 



 393

antibiyotik kullanımı ruhsatlı değildir. Yanlış uygulamalar sonucu günümüzde 
XCV’nin bakırlı preparatlara ve streptomisine karşı dayanıklılık oluşturduğu 
pek çok araştırıcı tarafından rapor edilmiştir (Cox, 1982; Ritchie ve 
Dittapongpitck, 1991; Ward ve O’Garro, 1992; Pernezy vd. 1995; Şahin ve 
Miller, 1996). Bu nedenle son yıllarda XCV’nin de içinde bulunduğu bir çok 
hastalık ve zararlılara karşı biyolojik mücadele çalışmaları önem kazanmaya 
başlamıştır (Çınar ve Aysan, 1995). Dünyada son 15 yıl içerisinde 30’a yakın 
biyopreparatın ruhsat alması bunun bir göstergesidir. Biyopreparatların çevre 
dostu olmalarının yanı sıra kimyasal preparatlara oranla elde ediliş ve geliştirme 
maliyetleri çok daha ucuzdur. Kimyasal pestisitler bitkiye uygulandıktan sonra 
yaklaşık 15 gün içinde parçalanmaktadır. Fakat biyokontrol ajanları bitki 
florasının doğal üyesi olmaları nedeni ile zaman içerisinde populasyonlarını 
daha da artırmaktadırlar. Böylece kimyasal mücadelede olduğu gibi belli 
dönemlerde yapılan uygulamaların tekrarlanmasına gerek kalmamaktadır. 

Bu çalışmada doğal olarak bitkide epifitik bulunan bakteriyel 
antagonistlerin in vitro ve in vivo antagonistik aktivitelerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metot 
Mersin (Erdemli) ve Adana (Balcalı)’da domates yetiştirilen alanlardaki 

domates bitkilerinin yeşil aksam ve rizosfer bölgesinden izole edilen bakteriyel 
izolatlar, denemelerde kullanılan Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 
olduğu kanıtlanmış bölge izolatı (XCV9), H-2274 domates bitkileri, laboratuar 
araç ve gereçleri, iklim odası ve çeşitli kimyasallar çalışmanın materyalini 
oluşturmuştur. 

1. Bakteriyel Aday Antagonistlerin İzolasyonu ve XCV’ye Karşı İn 
vitro Etkinliklerinin Belirlenmesi 

Mersin (Erdemli) ve Adana (Balcalı)’da domates yetiştirilen alanlarda 
yapılan sürveylerde sağlıklı görünen bitkilerin yeşil aksam ve rizosfer 
bölgelerindeki topraktan alınan örneklerin herbirinden 10 gr tartılarak içerisinde 
90 ml Nutrient Broth (NB) bulunan erlen mayerlere konmuş ve çalkalayıcıda 
(Gerhard RO 10) 200 rpm de 2 saat çalkalanmıştır. Elde edilen bu 
süspansiyonlardan 10–5’e kadar seyreltme serileri hazırlanmış ve her 
seyreltmeden 100µl King B besi yerine (King vd. 1954) yayılmıştır. 25oC’de 
48-72 saat inkubasyondan sonra farklı morfolojik görünüme sahip koloniler 
saflaştırılarak ileri ki çalışmalarda kullanılmak üzere +4°C’de buzdolabında 
muhafaza edilmiştir. 

İn vitro çalışmalarında bakteriyel aday antagonist King B besi ortamı 
üzerine düz çizgi şeklinde çizilmiştir. 48 saatlik inkübasyondan sonra patojen 
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kültür XCV9 4 tekrarlı olarak aday bakteriyel antagonistin 0.1 mm uzağından 
dik olarak çizilmiştir. 25oC’de 48-72 saat inkübasyondan sonra bakteriyel 
antagonistin patojene olan uzaklığı ölçülerek değerlendirme yapılmıştır. 

2. Bakteriyel Aday Antagonistlerin XCV’ye Karşı İn vivo 
Etkinliklerinin Belirlenmesi 

İzole edilen aday bakteriyel antagonist izolatların in vivo etkinliklerini 
belirlemek amacıyla in vitro’da etkili izolatların tümü ve etkisiz olan 
izolatlardan tesadüfi olarak seçilen bazı bakteriyel antagonistler in vivo 
denemelerine alınmıştır. Denemede izolatların etkinliği 4-5 haftalık domates 
fideleri üzerinde testlenmiştir. 24-48 saatlik antagonist bakteri kültürlerden 
hazırlanan süspansiyon (108 hüc/ml) bir püskürtme tabancasıyla domates 
bitkisinin yaprak altına püskürtülmüştür. Bu uygulamadan 24 saat sonra 
XCV9’un 24-48 saatlik kültürlerinden 106 hüc/ml yoğunlukta hazırlanan 
süspansiyon bitkilere yine yaprak altından püskürtme tabancası ile inokule 
edilmiştir.. Pozitif kontrol olarak XCV9, negatif kontrol olarak ise su alınmıştır. 
Her antagonist için 9 bitki kullanılmıştır. Patojen inokulasyonundan 7-15 gün 
sonra oluşan lekeler sayılarak 0-3 (0: Hiç leke yok 1: Yaprakta 1-3 leke var 2: 
Yaprakta 3-10 leke var 3: yaprakta 10’dan fazla leke var) skalasına göre 
gruplandırılmış ve antagonistlerin etkinliği ABBOTT formülüne göre 
hesaplanmıştır (Karman,1971). 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

1. Bakteriyel Aday Antagonistlerin İzolasyonu ve XCV’ye Karşı İn 
vitro Etkinliklerinin Belirlenmesi 

Adana ve Mersin Bölgesinden alınan domates bitki ve toprak örneklerinden 
73 adet aday bakteriyel antagonist izole edilmiştir. Elde edilen aday 
antagonistlerin yaklaşık olarak %80’ni floresan pseudomonaslar oluşturmuştur. 
Bu nedenle antagonistlerin in vitro seçiminde floresan pseudomonasların 
gelişimi için uygun olan King B besi yeri kullanılmıştır. İn vitro’da testlenen 73 
izolatın 15 tanesi XCV’a karşı 0.5 ile 3cm arasında değişen inhibisyon zonu 
oluşturmuştur. Cetvel 1’de görüldüğü gibi en büyük engelleme alanı A1b(1), 
A1b(2), AB1, ET1F, ET2F kodlu bakteriyel izolatlardan elde edilmiştir. Bu 
izolatlar besi ortamı üzerinde 0.7 ile 3 cm arasında değişen inhibisyon zonları 
oluşturmuşlardır. 

XCV’nin biyolojik kontrol olanaklarının araştırıldığı benzer bir çalışmada 
Çınar ve Aysan (1995) izole edilen 407 adet mikroorganizmanın antagonizm 
potansiyellerini in vitro’da araştırmışlardır. Aday antagonistlerden 57 tanesi 0.2-
3.0 cm arasında inhibisyon uzunluklarına sahip etkili izolatlar olarak 
değerlendirmişlerdir.  
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Cetvel 1. Aday Antagonistlerin In vitro’da XCV’ye Karşı Oluşturdukları İnhibisyon 
Zonları (cm) 

İzolat 
Adı 

İnh. 
Zonu 

İzolat 
Adı 

İnh. 
Zonu 

İzolat 
Adı 

İnh. 
Zonu 

İzolat 
Adı 

İnh. 
Zonu  

A2 0.0 BST3a 0.0 MMT2 0.0 MTÜ5 0.0 
AA2 0.0 E1a 0.0 MS1 0.0 ÖG 0.0 
AA3 0.5 EA2 0.0 MS2 0.0 ÖT1b 0.0 
A1b(2) 3.0 ET1F 2.0 MS3 0.0 ÖT2a 0.0 
A1g(2) 0.0 ET2F 1.0 MS4 0.0 ÖT2f 0.0 
A1b(1) 2.5 HBY1 0.0 MS5 0.0 Ş10 0.0 
AB1 0.7 HBY2 0.0 MS6 0.0 ŞC1 0.0 
AB4 0.0 HBY3 0.0 MS7 0.0 SCAŞ 0.0 
AC1 0.0 HBY4 0.0 MS8 0.0 ŞCA1 0.0 
AE1 0.5 HBY5 0.0 MSL1 0.0 ŞCB2 0.0 
AE2 0.5 KD 0.0 MSL2 0.0 ŞCC1 0.0 
AET1 0.0 MA1(1) 0.0 MSL3 0.0 ŞCD1 0.0 
AET2 0.6 MBT2 0.0 MÖ1 0.0 ŞC2 0.0 
AEY1 0.5 MBY1 0.6 MÖ2 0.0 ŞCB 0.0 
B1a(2) 0.0 MBY2 0.5 MTÜj 0.0 Şrf1 0.0 
B1C 0.0 MBY3 0.6 MTÜ2 0.0 TE2 0.0 
BST1a 0.0 MBY4 0.0 MTÜ3 0.5 TE3 0.0 
BST1c 0.0 MBY5 0.0 MTÜ4 0.0 ZA1 0.5 
BST2a 0.0       

 

2. Bakteriyel Aday Antagonistlerin XCV’ye Karşı In vivo 
Etkinliklerinin Belirlenmesi 

Çalışmamızda in vivo denemelerinde antagonistlerin yeşil aksamdaki 
oluşumuna etkileri araştırılmıştır. İn vitro testlerde etkili bulunan izolatların 
tümü (15 adet) ve etkisizlerin içinden tesadüfü olarak seçilen (8 adet) toplam 23 
adet bakteriyel izolatların patojene karşı etkinliğinin ABBOTT formülüne göre 
değerlendirilmesi sonucunda 7 izolat (ET1F, ET2F, A1g(2), MTÜj, AE1, 
B1a(2), BST3a) %75’in üzerinde bir etkiyle in vivo’da oldukça başarılı 
bulunmuştur (Cetvel 2).Çınar ve Aysan (1995) tohum kökenli XCV’nin 
gelişimi üzerine çeşitli antagonistlerin etkilerini tohum uygulamaları şeklinde 
testlemişler ve   antagonistlerle muamele görmüş bulaşık tohumlarda hastalık 
oluşumunun %13-88 oranında engellendiğini rapor etmişlerdir. Daha önceki 
çalışmalar ve bizim sonuçlarımız domates bakteriyel leke hastalığının 
mücadelesinde antagonistlerin kullanımında başarı elde edilebileceğini 
göstermiştir. 
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Cetvel 2. Aday Antagonistlerin İn vivo’da İzolatların XCV’ye Karşı Etkileri 
İzolat İsmi % Etki İzolat İsmi % Etki 
Negatif Kontrol 100.0 MA1(1) 58.67 
Pozitif Kontrol 0.00 BST1c 50.50 
ET2F 97.37 B1C 44.90 
ET1F 96.49 ÖT2f 43.83 
A1g(2) 93.16 AEY1 35.92 
MTÜj 93.16 AA3 22.72 
AE1 89.94 AB1 22.72 
B1a(2) 84.84 AET1 1.64 
BST3a 77.00 A1b(1) 0.90 
MBY1 74.79 A1b(2) 0.90 
ZA1 70.25 TE2 0.50 
ÖT1b 61.98 MS4 0.50 
ÖT2a 59.37   

 

ET1F, ET2F, AE1 gibi bazı izolatlar in vitro ve in vivo denemelerde paralel 
bir etki gösterirken A1b(1), A1b(2), MTÜj, AB1 kodlu bakteriyel izolartlar 
arasında ise aynı uyum in vitro ve in vivo testlerde saptanamamıştır.  

Antagonistlerin in vivo’da in vitro’ya oranla etkinliklerinin düşmesi veya 
tersi bir durumun ortaya çıkmasına bazı araştırıcılar, in vitro’da optimum 
koşullarda geliştirilen mikroorganizmaların in vivo’da aynı uygun ortamı 
bulamamalarından veya  bitki içinde antagonist özelliklerinin bastırılmış yada 
parazitlenmiş olmalarından ileri gelebileceği şeklinde açıklamalar getirmişlerdir 
(Bora ve Özaktan, 1998). 

Bu çalışma sonucunda bakteriyel antagonistlerin seçiminde esas alınan 
adımlardan birisi olan in vivo testlerde saptanan başarılı antagonist bakterilerin 
XCV’nin mücadelesinde kullanılabileceği ümidi ortaya konmuştur. Umut verici 
antagonistler ile daha kapsamlı tarla denemelerin yapılması ilerideki 
biyoformülasyon çalışmalarına önemli bir basamak oluşturacaktır. 
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Farklı bölgelerde yetiştirilen biberlerin rhizosferlerinden izole edilen 
bakteri izolatlarının toprak kökenli fungal patojenlerin gelişimi üzerine 

olan etkinliklerinin in vitro koşullarında belirlenmesi 

Soner SOYLU1      E.Mine SOYLU1     Adem BOZKURT1 

Hikmet YİĞİTBAŞ1 
Özet 

Hatay ilinin farklı bölgelerinde yetiştirilen biberlerin rhizosferlerinden izole edilen 
72 bakterileri izolatlarının Fusarium oxysporum ve Sclerotinia sclerotiorum gibi 
toprak kökenli fungal etmenlerin gelişimini engellemeleri üzerine olan etkinlikleri       in 
vitro koşullarında tespit edilmiştir. Elde edilen bakteriler arasında 32 bakteri izolatının 
her iki fungal etmenin gelişimlerini ikili kültür denemelerinde değişik oranlarda 
engellemiştir. 

Bu bakteri izolatlarından 6 tanesi güçlü antagonist (engellenme zonu >10 mm),   
15 tanesi etkili antagonist (engelleme zonu 5-9 mm arası), 11 tanesi zayıf antagonist 
(engellenme zonu <5 mm) olarak tespit edilmiştir. Antagonistik özelliğe sahip bakteri 
izolatların büyük çoğunluğu (%69) toprak kökenli hastalıkların etkin şekilde bastırıldığı 
topraklarda yetiştirilen bitkilerin rhizosferlerinden elde edilirken bir kısmı da (%31) bu 
hastalıkların değişik sıklıkta görüldüğü topraklarda yetiştirilen bitkilerin 
rhizosferlerinden izole edilmiştir.  

Hastalığın yaygın olduğu alanlardan izole edilen bakterilerin antagonistik etkileri, 
hastalığın yaygın olmadığı alanlardan izole edilenlere göre daha zayıf düzeyde olduğu 
belirlenmiştir. İkili kültür testlemelerinde, F. oxysporum’un miselial gelişimi fluoresant 
Pseudomonas spp. izolatları tarafından Bacillus spp. izolatlarına oranla daha etkili 
şekilde engellendiği belirlenmiştir. S. sclerotiorum’un fungal gelişimi ise en yüksek 
düzeyde Bacillus spp. izolatları tarafından engellenmiştir.  

Antagonistik bakterilerin in vitro etkinliği fungus inokulasyonu öncesi inkubasyon 
süresine bağlı olarak  artış göstermiştir. En fazla patojen engellenmesi 4 günlük bakteri 
kültürünün bulunduğu petrilerde tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: fluorescent Pseudomonas, Bacillus, antogonism, Fusarium, 
Sclerotinia 

Summary 

Isolation of bacterial isolates from the rhizosphere of pepper plants growing 
in different regions of Hatay and determination of efficacy on in vitro fungal 

growth of soil borne pathogens 

Isolates of 72 putative antagonistic bacteria were obtained from rhizosphere of 
pepper plants growing in different region of Hatay province and screened for their 
                                                 
1 Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 31034 Antakya-
Hatay, soylu@mku.edu.tr 
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ability to suppress fungal growth of Fusarium oxysporum and Sclerotinia 
sclerotiorum, in vitro conditions. A total of 32 isolates showed antagonistic properties 
against both fungal pathogens to a varying degree.  

Among these isolates, six isolates were strong antagonists (inhibition zone >10 
mm), fifteen were efficient antagonists (inhibition zone between 5-9 mm), and eleven 
others were weakly antagonistic (inhibition zone <5 mm). Isolates of putative 
antagonistic bacteria from suppressive soils against fungal pathogens were responsible 
for a larger number and larger proportion of effective isolates (69%) than those isolated 
from non-suppressive soils (31%). Antagonistic effects of bacterial isolates from non-
suppressive soils against fungal pathogens were weaker than any those isolated from 
suppressive soils. In dual culture tests, isolates of fluorescent Pseudomonas spp were 
more effective at inhibiting mycelia growth of Fusarium than three other Bacillus spp. 
isolates. Fungal growth of Sclerotinia was, however, inhibited more efficiently by 
isolates of Bacillus spp. Antagonistic activities of bacterial isolates increased by the 
pre-incubation time before fungal inoculation. The highest inhibiting activity on 
mycelial growth was observed on a PDA Petri dishes containing 4-days-old bacterial 
culture. 

Key Words: fluorescent Pseudomonas, Bacillus, antogonism, Fusarium, 
Sclerotinia 

Giriş 

Biber bitkisi Hatay ilinin önemli ürünlerinden biri olup, bölgede değişik 
ölçekli 4220 ha alanda ekimi yapılmaktadır. Bu alanlardaki toplam biber 
üretiminin yaklaşık 53500 ton olduğu bildirilmiştir (Anonymous, 2000). Biber 
bitkisinin ekimini ve verimin sınırlayan faktörlerden en önemlisi bu  bitkilerde 
gözlenen yaprak ve toprak kökenli fungal hastalıklardır. Toprak kökenli bir çok 
hastalık etmeni biberlerde gerek fide döneminde gerekse ileri aşamada  ortaya 
çıkarak ürünün verimi ve kalitesi üzerine önemli etkide bulunur (Bruehl, 1987). 
Toprak kökenli hastalık etmenlerinden Fusarium oxysporum ve Sclerotinia 
sclerotiorum, biberde solgunluk, kök ve kök boğazı çürüklüğü gibi hastalıklara 
sebep olan, bitkinin fide döneminde olduğu kadar ileri dönemlerinde de ortaya 
çıkan ve erken infeksiyonlarda bitki ölümlerine neden olan önemli fungal 
hastalık etmenleridir (Dixon, 1984). Her iki hastalık etmeninin dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de ve bölgemizde de sorun olduğu yapılan çalışmalarla ortaya 
konulmuştur (Yücel, 1994; Kıran ve Ertunç, 1998; Arıcı ve Basım, 2001; Soylu 
ve Kurt, 2001). Artan dünya nüfusunun ihtiyacını karşılamak için ürün 
miktarında artışın sağlanması öncelikle ürün kayıplarına neden olan hastalık 
etmenleriyle mücadele edilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Fusarium ve 
Sclerotinia etmenleriyle mücadelede genellikle dayanıklı çeşit ekimi, tohum 
ilaçlaması ve kültürel tedbirlerin alınması önerilmekle birlikte, hastalıklara karşı 
pek etkili sonuç alınamamaktadır. Bu hastalık etmenlerinin kısa sürede yeni 
ırklarının ortaya çıkması sonucu çeşitlerin dayanıklılığı kısa sürede kırılmakta, 
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kullanılan ilaçlara karşıda patojen bağışıklık kazanmaktadır. İlaçların ürün 
üzerinde kalıntı bırakması ve insan ve çevre üzerine olan olumsuz etkileri bu tip 
hastalık etmenleriyle alternatif mücadele yollarının araştırılması gerekliliğini 
ortaya koymaktadır (Staub, 1991).  

Hastalıklarla alternatif mücadele yollarından biri olan biyolojik mücadele, 
günümüzde oldukça rağbet görmekte olup, birçok patojene karşı çoğunlukla 
fungal kökenli biyolojik preparatlar geliştirilerek başarılı bir şekilde 
kullanılmaya başlanmıştır. Bunlardan özellikle fluorescent Pseudomonas ve 
Bacillus spp, toprak kökenli patojen etmenlerine karşı oldukça etkili olduğu 
yapılan bir çok çalışmalarda ortaya konulmuştur. Bu tip antagonistlerin patojen 
gelişimini engellemede genellikle antibiosis, siderophore üretimi, karbon 
kaynağı açısından (besin) rekabet ve bitkide dayanıklılığın teşvik edilmesi gibi 
bir takım mekanizmalara sahip olduğu ve bu mekanizmaları kullanarak 
hastalığın üstesinden geldiği bildirilmektedir (Fravel, 1988; Weller, 1988). 
Yapılan bu çalışmada Hatay ilinin farklı biber yetiştirme alanlarından alınan 
toprak ve bitki örneklerinden antagonistik potansiyele sahip rhizobakterlerin 
izolasyonu ve bu bakterilerin bölgede sorun olan ve taksonomik olarak farklı 
fungal hastalık etmenleri F. oxysporum ve S. sclerotiorum üzerine olan 
etkinliği in vitro koşullarında araştırılmıştır. 

Materyal ve Metot 

Bakteri ve fungal etmenlerin izolasyonu 
Antagonistik bakteriler farklı bölgelerde yetiştirilen biber bitkilerinin kök 

ve kök boğazı çevresinden izole edilmiştir. Bu amaçla 2001 yılı bahar ve yaz 
aylarında biber bitkisinin yoğun ve sürekli ekiminin yapıldığı Reyhanlı, 
Antakya ve Samandağ bölgeleriyle, biber ekiminin dönüşümlü yapıldığı Erzin, 
Dörtyol, Arsuz bölgelerinde sörveyler yapılmıştır. Sörveyler sırasında hastalığın 
farklı sıklıkta ortaya çıktığı tarlalardan getirilen bitkilerin kök, kök boğazı ve 
topraklarından alınan örnekler steril 10 mM MgCl2 çözeltisi içerisinde seri 
sulandırma yoluyla süspansiyon haline getirilmiş, daha sonra King B, MS ve 
Nutrient Agar ortamlarına ekimleri yapılmıştır. Ekimi yapılan petriler 26 oC    
48 saat bekletilmiş ve gelişen kolonilerden saflaştırılmaya gidilmiştir.  

Fungal patojen etmenleri, tipik hastalık belirtilerinin gözlendiği bitkilerden 
yüzey sterilizasyonu yapılmak suretiyle PDA ortamına izole edilmiş ve 
teşhisleri yapılmıştır (Booth, 1977).  

Antagonist bakterilerin seçimi ve in vitro etkinliklerinin belirlenmesi 

Bakteri ekimi yapılan petriler üzerinden gelişen izolatlar koloni 
morfolojilerine bakılarak ve ortamda gelişen populasyonu temsil edecek şekilde 
tesadüfü olarak tek bir koloniden alınarak saflaştırılmıştır. Fluorescent 
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Pseudomonas spp. King B ortamında fluoresan koloni oluşturmalarından, 
Pantoea agglomerans (=Erwinia herbicola) MS ortamında kırmızı-turuncu 
koloni oluşturmasından, Bacillus spp. ise opak-krem  renkli düzgün olmayan 
kenarlı koloni ve endospor gibi karakterlere bakılarak cins düzeyinde genel 
olarak belirlenmiştir. Elde edilen tüm bakteri izolatlarının in vitro antagonistik 
potansiyelleri PDA içeren petri kaplarında önceden bildirildiği gibi ikili kültür 
testlemeleriyle belirlenmiştir (Landa vd, 1997). İkili kültür petrilerinde 
inkübasyondan 5 (S. sclerotiorum) ve 7 (F. oxysporum) gün sonra oluşan 
engelleme zonları ölçülmüştür. Elde edilen engellenme zonlarına göre bakteriler 
3 grup altında incelenmiştir. Engelleme zonu 1-5 mm olanlar zayıf, 5-9 mm 
arası olanlar etkili, 10 mm> olanlar güçlü antagonist olarak değerlendirilmiştir 
(Berg vd, 2001). Her bakteri izolat-fungus kombinasyonu için ölçümler 5 farklı 
petri kabında yapılmış deneme 3 farklı zamanda tekrar edilmiştir.  

Yapılan değerlendirmede güçlü olarak tespit edilen izolatlar, ön 
inkubasyon süresi ile antagonizim potansiyeli arasındaki ilişkinin belirlenmesi 
çalışmalarında kullanılmak üzere seçilmiştir. Bu amaçla seçilen en etkili 
antagonist izolatlar PDA içeren petrilere fungus inokulasyonundan 1, 24, 48, 72 
ve 96 saat öncesinden çizilerek ön inkubasyona bırakılmış ve sonra fungus 
kültürü ile inokule edilmiştir. Değerlendirmeler ikili kültür 
değerlendirmelerinde olduğu gibi yapılmış, % engellemeler hesaplanmıştır. 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 
Hastalık etmenlerinden S. sclerotiorum ve F. oxysporum un farklı sıklıkta 

görüldüğü 5 farklı bölgelerden getirilen bitkilerin rhizosferlerinden yapılan 
izolasyonlar sonucu, genel populasyonu temsil eden ve farklı morfolojik yapıda 
72 bakteri izolatı saflaştırılarak  elde edilmiştir. Elde edilen izolatlara cins 
düzeyinde bakıldığında büyük bir kısmını fluorescent Pseudomonas’lar 
oluştururken (% 45,8) bunu sırasıyla Bacillus (% 27,7), non-fluorescent Gram 
(-) bakterilerin (%15,2) ve Pantoea (% 9,7) cinsine dahil türlerin izolatları 
izlemiştir. İzole edilen bakterilerin dağılımına bakıldığında, hastalığın az 
sıklıkta gözlendiği (uzun süre buğday-biber ekim nöbeti yapılan) tarlalardan 
getirilen örneklerden  (% 57) hastalığın sık görüldüğü (devamlı biber ekimi 
yapılan) tarlalardan getirilen örneklere (%43) oranla daha fazla bakteri izole 
edilmiştir.  

Her bir izolat’ın S. sclerotiorum ve F. oxysporum’a karşı antagonistik 
etkinliği ikili kültür testlemeleriyle belirlenmiştir. İkili kültür testlemelerinde, 
72 bakteri izolatları arasında F. oxysporum a karşı 41 bakteri izolatı değişik 
oranlarda antagonistik etkide bulunurken, S. sclerotiorum’ a karşı ise 32 bakteri 
izolatı antagonistik etkide bulunduğu belirlenmiştir. S. sclerotiorum’u 
engelleyen 32 izolat aynı zamanda F. oxysporum’a karşıda antagonistik etkide 
bulunmuştur. Her iki fungusa karşı antagonizim gösteren 32 izolattan, 22 tanesi 
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(%69) hastalığın az görüldüğü tarlalarda yetişen bitkilerden (hastalık 
yaygınlığının < %10 olduğu) izole edilmiştir. Fusarium ve take-all 
(Gaeumannomyces graminis var. tritici) gibi toprak kökenli hastalıkların 
bastırılmış olduğu topraklarda antagonistik potansiyele sahip fungal ve bakteri 
etmenlerin varlığı dünyanın bir çok bölgesinde daha önceden yapılan 
araştırmalarla ortaya konulmuştur (Lemanceau ve Alabouvette, 1993;       
Larkin vd., 1996). Bu topraklarda yapılan izolasyonlarda pek çok fluorescent 
Pseudomonas ve saprofit karakterli Fusarium spp. belirlenmiş olup, bu 
mikroorganizmaların toprak kökenli hastalıkların bastırılmasında önemli rol 
oynadığı bildirilmiştir. Hastalığın bastırılmış olduğu topraklardan izole edilen 
antagonist mikroorganizmaların laboratuar koşullarında geliştirilen 
mikroorganizmalara oranla gerek ortama daha hızlı adaptasyon sağlaması 
gerekse minimum düzeyde yetişme şartlarına ihtiyaç duyması nedeniyle 
biyolojik mücadeledeki başarı şanslarının daha yüksek olduğu bildirilmiştir 
(Larkin vd., 1996).  

Çalışmalarımızda elde edilen ve her iki fungal patojene karşı antagonistik 
potansiyele sahip bakterilerin çoğunluğunu fluorescent Pseudomonas (%62,5) 
ve Bacillus spp. (%37,2) oluştururken, P. agglomerans izolatları pek etkili 
olamamışlardır. Yapılan ikili kültür testlemelerinde 32 bakteri izolatı arasından 
en yüksek düzeyde antagonistik potansiyele 3 fluorescent Pseudomonas    
(FP6, FP9 ve FP16), ve 3 Bacillus spp. (B2, B3, ve B11) dahil izolatlar  
detaylı çalışmalarda kullanılmak üzere seçilmiştir. Elde edilen 6 bakteri izolatı, 
hastalığın az görüldüğü farklı bölgeden getirilen örneklerden izole edilmiştir. 
İkili kültür testlemelerinde, F. oxysporum’un miselial gelişimi fluorescent 
Pseudomonas sp. nin izolatları tarafından, Bacillus spp. izolatlarına oranla daha 
etkili şekilde engellenirken (sırasıyla %58, 53, 60 engelleme), S. 
sclerotiorum’un gelişimi ise en yüksek düzeyde Bacillus spp. izolatları 
tarafından engellenmiştir (sırasıyla %43, 58, 48 engelleme, Cetvel 1). S. 
sclerotiorum’a karşı antagonist fungusların etkinliği önceden yapılan çalışmalar 
ile ortaya konulmuştur (Menendez ve Godeas, 1998). Fluorescent 
Pseudomonas türlerinden P. fluorescence, P. aeruginosa, P. cepacea ve P. 
putida izolatlarının toprak kökenli bir çok fungal patojenlere karşı etkinliği 
yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur (Weller, 1988; Duijff vd., 1999; 
Özaktan ve Bora, 2000).  

Fluorescent Pseudomonas spp. sınırlı demir iyonunun bulunduğu 
ortamlarda siderophore ürettikleri ve bunların patojenlerin gelişimini 
engellemede rol oynadığı bir çok çalışmada bildirilmiştir (Leong, 1986). 
Çalışmalarımızda kullanılan ve en etkili olarak bulunan fluorescent 
Pseudomonas spp. patojen gelişimini engellemede tek başına siderophore 
üretiminin rol oynadığı söylenemez. İkili kültür testlemelerinde besin içeriği 
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olarak zengin PDA ortamının kullanılması, bu izolatların siderophore üretimine 
ilave olarak diğer mekanizmaları da harekete geçirerek patojen gelişimini 
engellediğini göstermektedir. Çalışmalarımızda kullanılan etkili izolatlarında 
sekonder metabolit (veya metabolitler) üretmiş olabileceği düşünülmektedir. 
Nitekim çalışması sürdürülen diğer denemelerimizde, bakterisiz kültür 
filtratlarının fungus gelişimini engellediği açık bir şekilde görülmüştür. 
Siderophore’ların biyolojik kontrolde rol oynamadığı bazı çalışmalarda da 
ortaya konulmuştur (Paulitz ve Loper, 1991). Nitekim yapılan diğer 
çalışmalarda Pseudomonas spp. siderophore dışında değişik yapıda antibiyotik, 
HCN, ve fenolikler gibi antimikrobiyal özellik gösteren sekonder metabolitleri 
ürettiği ve bunların patojen gelişimini engellemede rol oynadığı  bildirilmiştir 
(Chet vd., 1990). Çalışmamızda kullanılan antagonistik bakteriler tarafından 
üretilen muhtemel antimikrobiyal bileşiklerin karakterizasyonu üzerine 
çalışmalar devam etmektedir. Bacillus spp., özellikle B. subtilis ve B. 
amyloliquefaciens, fluorescent Pseudomonas spp. gibi antagonistik potansiyele 
sahip diğer rhizobakterlerdir (Asaka ve Shoda, 1996; Yoshida vd., 2001). Bu 
bakterilerin biyolojik mücadeledeki rolleri diğer fluorescent Pseudomonas spp. 
daha az irdelenmiştir. Çalışmalarımızda da Bacillus spp. izolatlarının, 
Pseudomonas izolatları kadar etkili rhizobakterler olduğu açık bir şekilde 
gözlenmiştir. Pek çok Bacillus spp. antimikrobiyal bileşikler üretmelerinin 
yanında, olumsuz çevre koşullarına dayanıklı spor oluşturabilme yeteneğine 
sahiptir. Bu sporlar kolaylıkla uygun teknolojilerle biyolojik preparatlara 
dönüştürülerek bitki korumada bir çok hastalığın kontrolünde 
kullanılabilmektedir (Emmert ve Handelsmann, 1999). Rhizobakterlerin 
antagonistik potansiyellerinin yanında bitkide bir takım hormonların 
sentezlenmesini harekete geçirerek bitki gelişimini teşvik ettiği, sonuçta hem 
bitkinin sağlıklı olarak gelişip hastalıklara karşı direnç geliştirmesine hem de 
ürün artışına sebep olduğu bildirilmiştir (Glick, 1995).  

Yaptığımız diğer bir çalışmada, bakterilerin ön inkubasyon süresiyle 
antagonistik potansiyelleri arasındaki ilişki her iki patojene karşı araştırılmıştır. 
Elde edilen sonuçlar ön inkubasyon süresiyle bakterilerin antagonistik 
potansiyelleri arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu göstermiştir (Cetvel 2). En 
etkili izolatlardan B3 ve FP6 ve FP16 nın 4 gün ön inkubasyona bırakıldığı 
petrilerde patojen gelişimi %100 oranında engellenmiştir (Cetvel 2). Diğer 
bakteri ırklarının 4 gün ön inkubasyona bırakılmış petri kaplarında patojen 
gelişimini %73-91 oranında engellediği tespit edilmiştir. Besi ortamının 
içeriğinin ve inkubasyon süresinin bakteri tarafından üretilen antimikrobiyal 
maddelerin türü ve miktarı üzerine olan etkisi yapılan diğer çalışmalarda da 
bildirilmiştir (Yoshida vd., 2001). 
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Cetvel 1. S. sclerotiorum ve F. oxysporum etmenlerinin in vitro gelişimleri 
üzerine seçilmiş bakteri izolatlarının etkinliği 

 S. sclerotiorum F. oxysporum 
Bakteri izolatı Engelleme 

zonu a (mm)
% 

Engelleme
Engelleme 

zonu a (mm) 
% 

Engelleme 
Fluorescent Pseudomonas 
FP6 
FP9 
FP16 
Bacillus spp 
B2 
B3 
B11 

 
19 b 
12 a 
14 a 

 
17 b 
23 c 
19 b 

 
48 
31 
35 

 
43 
58 
48 

 
23 d 
21 c 
24 d 

 
14 a 
19 c 
16 b 

 
58 
53 
60 

 
35 
48 
40 

a İkili kültür petrilerinde inkübasyondan 5 (S. sclerotiorum) ve 7 (F. oxysporum) gün 
sonra oluşan engelleme zonları. Kolon içerisindeki ortalama değerlerin yanındaki aynı 
harfler uygulamalar arasında farklılığın istatistik olarak önemli olmadığını gösterir 
(Duncan’s multiple range test, P<0.01). 
 
Cetvel 2. Seçilmiş bakterileri izolatlarının antagonistik potansiyeli üzerine ön 

inkubasyon süresinin etkisi* 
  in vitro fungal gelişimin engellenmesi (%) 
 
Fungal etmen 

Ön 
inkubasyon 
süresi (gün) 

 
FP6 

 
FP9 

 
FP16 

 
B2 

 
B3 

 
B11 

 
S. sclerotiorum 
 
 
 
 
F. oxysporum 
 
 
 
 

 
0 
1 
2 
4 
 

0 
1 
2 
4 

 
28 ± 4,1
38 ± 3,7
48 ± 4,1
91 ± 3,1

 
33 ± 3,6
45 ± 2,1
58 ± 4,6

100  

 
23 ± 3,8
25 ± 5,4
33 ± 4,1
73 ± 3,9

 
27 ± 3,5
36 ± 2,6
53 ± 2,6
94 ± 2,4

 
25 ± 3,1
30 ± 3,9
35 ± 3,1
78 ± 3,5

 
31 ± 2,9
46 ± 3,4
60 ± 3,2

100 

 
28 ± 4,6
30 ± 3,9
43 ± 3,7
81 ± 3,8

 
24 ± 2,2
29 ± 2,1
35 ± 2,3
77 ± 4,4

 
30 ± 3,3
40 ± 3,9
58 ± 3,8

100  
 

26 ±  3 
35 ± 2,3
48 ± 4,1
89 ± 6,7

 
30± 4,7 
33 ± 4,1
48 ± 4,8
90 ± 4,2

 
27 ± 1,6
33 ± 4,1
40 ± 5,4
86 ± 4,1

  *  Elde edilen değerler 5 farklı petri kabında ölçümlerin ortalaması olup, deneme farklı 
zamanlarda 3 kez tekrar edilmiştir. ±±±± , ortalamaların standart sapmasını gösterir 

 
Sonuç olarak, hastalığın bastırılmış olduğu topraklar oldukça zengin ve 

etkili mikroorganizmalara konukçuluk etmektedir. Bu topraklarda hastalığın az 
görülmesinde rol oynayan en önemli faktörlerden birinin anatgonistik 
potansiyele sahip mikroorganizmaların varlığı düşünülebilir. Her iki fungal 
etmene karşı antagonistik potansiyele sahip olan izolatlar içinde en etkili olan 
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FP6 ve B3 izolatları bu hastalık etmenlerinin bitkilerde sebep olduğu kayıpları 
engellemede kullanılabilecek bir araca doğrudan (biyolojik preparat) 
dönüştürülebilir veya bu bakterilerin üretmiş olduğu antimikrobiyal metabolitler 
saflaştırılarak karakterize edildikten sonra sentetik olarak üretilip biopreparat 
olarak kullanılabilir. Bu antagonistlerin in vivo koşullarında biyolojik preparat 
olarak en uygun uygulama şekli (tohuma veya toprağa) ve bunların hastalıkları 
engellemede kullandıkları mekanizmaların belirlenmesi üzerine çalışmalar 
sürdürülmektedir.  
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Tohum kökenli Pseudomonas syringae pv. tomato ‘ya karşı 
antagonistlerin etkisi 

Yeşim AYSAN1                     Özden ÇINAR1 
Özet 

Domateste bakteriyel kara leke hastalığına neden olan Pseudomonas syringae pv. 
tomato (PST) tohum kökenli bir patojendir. Bulaşık tohumlar kullanıldığında gelişen 
fidelerde simptomlar ortaya çıkar ve hastalık üretim alanlarına kolaylıkla yayılabilir. 
Hastalığın mücadelesinde bakırlı preparatların kısmen etkili olduğu ve zamanla PST’ 
nin bakırlı bileşiklere dayanıklılık kazandığı rapor edilmiştir. Bu çalışmada domates 
bitki rizosferinden izole edilen bazı antagonistlerin tohum uygulaması olarak tohum 
kökenli PST inokulumuna karşı antagonistik etkisi araştırılmıştır. Doğu Akdeniz 
bölgesinden 538 adet bakteri izolatı aday antagonist olarak elde edilmiştir. İn vitro 
denemelerde PST’nin gelişimini engelleyen 18 antagonist saksı çalışmaları için 
seçilmiştir. Bu antagonist izolatlar hastalık oluşumunu %31-90, hastalık şiddetini %5-84 
oranında azaltmıştır. Bu çalışmayla geleneksel ve organik tarım yapılan alanlarda 
PST’nin kontrolünde biyolojik mücadele yöntemlerinin başarıyla kullanılabileceği 
gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : domates, tohum, antagonist, bakteriler 

Summary 

Effect of antagonists on seed borne pathogen Pseudomonas syringae pv. tomato 

Pseudomonas syringae pv. tomato (PST) causing tomato bacterial speck is a seed 
borne pathogen. When contaminated seed are used, the disease can be observed on 
tomato seedlings and it can spread easily in tomato production areas. It has been 
observed that copper compounds have not been effective to control PST in some tomato 
production areas and copper resistant isolates have been mentioned in some reports. In 
this study, antagonistic activity of isolates, obtained from tomato rhizosphere, has been 
investigated against PST as seed treatment. A total of 538 bacterial strains were isolated 
from Eastern Mediterranean Region as candidate antagonists. Eighteen isolates, 
inhibited the growth of PST in vitro, were screened for in vivo pot studies. Disease 
incidence and disease severity were reduced as 31-90 % and 5-84 % ratios by these 
antagonist isolates, respectively. These studies show that biological control methods can 
be used successfully for the control of PST in conventional and ecological agriculture. 

Key Words: tomato, seed, antagonist, bacteria 

Giriş 
Domatesin Pazar değerini düşüren ve verimi azaltan bakteriyel 

hastalıklardan biri Pseudomonas syringae pv. tomato’nun (PST) neden olduğu 
Domates Bakteriyel Kara Leke Hastalığıdır. Hastalığın ilk simptomları, 

                                                 
1 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma 01330 Balcalı, ADANA 
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yapraklarda sarı bir hale ile çevrili koyu kahverengi-siyah lekelerdir. Gövde ve 
yan dallardaki lekeler kahverengi-siyah renkte uzunca ve yüzeyseldir (Sherf ve 
Macnab, 1986). Çiçeklenmeden sonra ortaya çıkan epidemilerde meyveler 
yoğun zararlara uğrayabilir. Özellikle sürekli yağmur, dolu ve rüzgar hastalık 
gelişimini teşvik eder. 

Domates üretimi yapılan hemen hemen tüm ülkelerde varlığı rapor edilen 
(Sherf ve Macnab, 1986) hastalığın ülkemizde ilk tespiti 70’li yılların 
sonlarında Ege Bölgesinde Saygılı (1975) ve Akdeniz Bölgesinde Çınar (1977) 
tarafından yapılmıştır.  

Duyarlı tohum testlerinin bulunmayışı nedeniyle o yıllarda patojenin 
tohumla bulaştığı kanıtlanamamış (McCarter vd. 1983), 80’li yıllarda Amerika 
Birleşik Devletleri (Kim, 1979) ve İsrail’de (Devash vd. 1980) yapılan 
çalışmalar ile patojenin tohumla taşındığı saptanmış ve dünyanın çeşitli 
bölgelerine aynı anda yayılış nedeninin bulaşık tohumlar olduğu düşünülmüştür 
(McCarter vd. 1983). Bashan ve ark. (1982) etmenin domates tohumları 
üzerinde 20 yıldan fazla yaşamını sürdürdüğünü bildirmişlerdir.  

Bu hastalığın kontrolünde çeşitli kültürel pratikler, sertifikalı hastalıksız 
üretim materyali kullanımı, tohuma fiziksel, kimyasal (Aysan vd. 2002) ve 
biyolojik uygulamalar, yeşil aksam ilaçlamaları, toprak solarizasyonu (Erkılıç 
vd. 1994) ve dayanıklı çeşidi içine alan kombine uygulamaların birlikte 
kullanımı önerilmektedir (Bennett vd.1991). 

Wilson (1996) PST’ yi de içine alan domates bakteriyel yeşil aksam 
hastalıklarının kontrolünde uygulanan mücadele yöntemlerinin yetersiz 
kaldığını ve bu nedenle entegre edilmiş biyokontrol stratejilerinin 
geliştirilmesini önermiştir. Bu amaç doğrultusunda bakırlı preparatlara 
dayanıklı antagonistlerin yeşil aksama püskürtülmesi, bitki dayanıklığını teşvik 
eden rhizobakterilerin tohuma ve toprağa uygulanması sonucu ABD’nin 4 farklı 
bölgesinde yaptıkları denemelerden olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. Yeşil 
aksam antagonistleri olan Pseudomonas fluorescens A506 izolatı ve patojenik 
olmayan P. Syringae izolatı TLP2 ve Cit 7’nin yeşil aksama uygulanmasıyla 
sera koşullarında PST’ ye karşı %60’a yakın başarı elde etmişlerdir. 

Özaktan vd. (2001) PST’ye karşı sistemik dayanıklılığın uyarılmasında 
rhizobakterileri kullanmışlar ve serada yaptıkları saksı çalışmalarında hastalık 
şiddetinin % 65-88 oranında engellendiğini saptamışlardır.  

Bakteriyel bitki hastalıklarına karşı yapılan biyolojik mücadele 
çalışmalarının henüz yeni olmasına karşın yumuşak çekirdekli meyve 
ağaçlarında ateş yanıklığı hastalığı etmeni Erwinia amylovora ’ya karşı 
Frostban (Norelli ve Aldwinckle, 1992)’ın kullanımı ve ülkemizde yine bu 
hastalığa karşı bir preparatın ruhsat aşamasına gelmesi (Özaktan vd. 1999) bu 
tür çalışmaların ümit var olduğunu göstermektedir. 
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Bu çalışmada domates bitki rizosferinden izole edilen bazı antagonistlerle 
yapılan domates tohum uygulanmalarının tohum kökenli PST inokulumunu 
azaltmadaki başarıları araştırılmıştır. Uygulama görmüş tohumlardan gelişen 
fidelerdeki hastalık oluşum düzeyi ve şiddeti saptanarak antagonistlerin 
hastalığı engellemedeki başarıları ortaya konmuştur. 

Materyal ve Metot 
Aday Antagonistlerin Elde Edilmesi 

Huzurkent, Erdemli, Kocahasanlı ve Balcalı (Bitki Koruma Araştırma ve 
Uygulama Parseli)’da domates üretiminin yapıldığı hastalığın görülmediği 
seralardan ve PST ile bulaşık alanlardaki sağlam görünümlü bitkilerin kök 
bölgesinden toprak örneği alınmıştır. 10 g toprak örneği 100 ml PBS 
(Na2HPO4.12H20 2 g/l, NaH2PO4. 2H20 0.4 g/l ve NaCl 8 g/l) içerisinde oda 
sıcaklığında 2 saat süreyle çalkalanmıştır. 1/1.000, 1/10.000 ve 1/100.000 
oranında hazırlanan seyreltme serilerinden King B (King vd. 1954) besi yerine 
ekimler yapılmıştır. 25°C’de 48 saat inkübasyondan sonra farklı morfolojik 
yapılarda gelişen bakteri kolonileri saflaştırılmıştır. Aday antagonistler +4°C’de 
YDCA (Lelliott ve Stead, 1987) eğik ortamında saklanmıştır. 

Aday Antagonistlerin PST’ye Karşı Antagonist Etkilerinin İn vitro’da 
Testlenmesi 

Antagonistik özellikleri saptanacak bakteriyel izolatlar King B besi yerine 
(King vd. 1954) nokta şeklinde ekilip 25°C’de 48 saat geliştirilmiştir. 
Spectrofotometrede hazırlanan 106 hücre/ml yoğunluğundaki PST süspansiyonu 
ortam üzerinde gelişen aday antagonistlere 15-20 cm uzaklıktan bir püskürtme 
tabancası yardımıyla püskürtülmüştür (Mitchel, 1992). 25°C’de 72 saatlik 
inkübasyon süresi sonunda gelişen inhibisyon zonları cm olarak ölçülmüştür. 
Her izolat 3 tekrarlı olarak testlenmiştir.  

Antagonistlerin PST’ ye Karşı Antagonist Etkilerinin İn vivo’da 
Testlenmesi 

PST ile infekteli tohumlardaki inokulumu bastırmada seçilen 
antagonistlerin etkisi, steril toprağa antagonist uygulaması görmüş yapay olarak 
inokuleli tohumların ekilmesiyle saptanmıştır. Bunun için % 1’ lik NaOCl’ ye 3 
dakika daldırılarak yüzeyden dezenfekte edilen H-2274 çeşidi domates 
tohumları 108 hücre/ml yoğunluğundaki PST süspansiyonuna 30 dakika 
daldırılıp ardından 15 dakika vakum uygulanarak inokule edilmiştir. İnokule 
edilen tohumlar bir gece boyunca steril filtre kağıdı üzerinde steril kabinde 
kurutulmuştur. Tohumların PST ile bulaştırıldığını kanıtlamak amacıyla 
tesadüfi olarak seçilen 100 adet tohum KB besi yerine ekilerek testlenmiştir. 
Yapay infekteli tohumlar %1 oranında karboksimetil sellulaz içeren steril su ile 
hazırlanan yaklaşık 108 hücre/ml yoğunluğundaki antagonist süspansiyonuna 15 
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dakika daldırılmıştır. Metil bromit ile fumige edilerek steril edilen toprak, torf 
ve kum (1:1:1) karışımı içeren saksılara antagonist uygulaması görmüş PST ile 
bulaşık tohumlar ekilmiştir. Pozitif kontrol amacıyla steril toprağa sadece PST 
ile inokule edilmiş tohumlar, negatif kontrol amacıyla steril toprağa yüzeyden 
dezenfekte edilmiş domates tohumlarının ekimi yapılmıştır. 10 tekrarlı olarak 
yürütülen denemede her bir saksıya 10 adet tohum ekilmiştir. 20-25°C, %70-80 
nem içeren iklim odasında bitkiler nem sağlamak amacıyla ilk 15 gün polietilen 
torbalar ile kaplanmıştır. 1 aylık inkübasyondan sonra gelişen fidelerin 
kotiledon yapraklarında hastalığın varlığı yönünden inceleme yapılarak hasta 
bitki oranı (%) ve 0-3 skalasına (0 = kotiledonlarda leke yok, 1 = kotiledonlarda 
1 leke, 2 = kotiledonlarda 2-3 leke, 3 = kotiledonlarda 4 ve daha fazla leke) göre 
hastalık indeksi hesaplanarak % hastalık şiddeti saptanmış ve antagonistlerin 
etkisi değerlendirilmiştir. Abbott formülüne göre % etki hesaplanarak (Karman, 
1971) bilgisayarda Annova ile istatistik analizler yapılmış ve Duncan testi 
(p=0.05) ile gruplandırılmıştır. 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 
Aday Antagonistlerin Elde Edilmesi 

Biyolojik kontrol çalışmalarında kullanılmak üzere domates üretiminin 
yapıldığı yerlerden alınan toprak ve bitki örneklerinden toplam 538 adet aday 
antagonist izole edilmiştir. 373 tanesi floresan, 95’i beyaz, 18’i sarı, 7’si 
turuncu olmak üzere toplam 493 adet bakteri, 35 aktinomycetes ve 10 Bacillus 
saflaştırılmıştır. 

Aday Antagonistlerin PST’ye Karşı Antagonist Etkilerinin İn vitro’da 
Testlenmesi 

İzole edilen aday antagonist izolatların PST’ ye karşı antagonistik 
davranışların ilk elemesi King B besi yerinde yapılmıştır. İzolatlar bu besi 
yerinde üç nokta şeklinde 48 saat geliştirildikten sonra PST süspansiyonunun 
püskürtülmesi sonucu oluşan inhibisyon zonlarının ölçümü yapılmıştır. 538 
adet aday antagonistin 137 tanesi in vitro denemelerde 0.2-1.0 cm arasında 
değişen inhibisyon zonları oluşturmuştur. Testlenen aday antagonistin 
antibakteriyel aktivitesine, kullanılan konsantrasyona ve ortamın sıcaklığına 
bağlı olarak inhibisyon zonlarının büyüklüğü değişmektedir (Sobiczewski, 
1987). İn vitro çalışmalarında etkili bulunan 137 adet izolatın aynı anda saksı 
denemelerinde testlenmesinin zor olması nedeniyle ile 0.2-1.0 cm inhibisyon 
zonlarına sahip antagonistler arasından seçim yapılmıştır. İn vitro ve in vivo 
test sonuçları arasındaki uyumsuzluk olasılıkları da göz önüne alınarak 0.2, 0.3 
ve 0.4 cm inhibisyon zonu oluşturan izolatlardan üçer adet, 0.5 cm inhibisyon 
zonuna sahip izolatlardan iki adet, 0.6 cm inhibisyon zonuna sahip izolatlardan 
dört adet, 0.7 cm inhibisyon zonu oluşturan izolatlardan bir adet ve 1.0 cm 
inhibisyon zonu oluşturan izolatlardan iki adet olmak üzere toplam 18 adet 
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antagonist izolat in vivo çalışmaları için seçilmiştir. Bu antagonistlerin koloni 
renkleri ve PST’ ye karşı petride oluşturdukları inhibisyon zonları cm olarak 
Cetvel 1’de verilmiştir.  

Cetvel 1. İn vitro’da aday antagonistlerin koloni renkleri ve PST’ ye karşı 
oluşturdukları inhibisyon zonları  
İzolat Adı Tür Koloni Rengi İnhibisyon zonu (cm) 
2OK5a Bakteri Krem 0.2 
4K1a Bakteri Floresan 0.4 
4K1f Bakteri Krem 0.6 
4K2b Bakteri Krem 0.6 
4K2g Bakteri Krem 0.7 
4K2h Bakteri Krem 0.4 
4K2j Bakteri Floresan 0.6 
4K3g Bakteri Floresan 1.0 
4K4a Bakteri Krem 0.3 
4K4b Bakteri Krem 0.2 
4K4e Bakteri Floresan 0.3 
4K4f Bakteri Krem 0.3 
4K6h Bakteri Krem 1.0 
5K2d Bakteri Floresan 0.2 
AS1a Bakteri Krem 0.4 
MTD1 Bakteri Krem 0.5 
T6e Bakteri Krem 0.5 
0-10 5c Bakteri Krem 0.6 

 
İn vitro testlerde uzun süreye ve bir çok kimyasal maddeye ihtiyaç 

duyulduğundan antagonist seçiminde in vitro çalışmaları atlayarak direk in 
vivo denemelere geçilmesi pek çok kazanç sağlamaktadır. Ayrıca çoğu kez in 
vitro test sonuçlarıyla in vivo sonuçlar birbiriyle uyumsuzluk göstermektedir. 
İn vitro testlerde çok etkili bulunan bazı izolatlar in vivo çalışmalarında aynı 
olumlu sonucu vermedikleri pek çok araştırıcı tarafından rapor edilmiş (Colin 
vd. 1987; Elad, 1990; Chard vd. 1992) ve antagonist seçiminde petri 
denemelerinin bazı araştırıcılar tarafından ikinci derecede önem teşkil ettiği 
görülmüştür (Elad, 1990). Çalışmamızda 538 aday antagonistin in vivo’da 
direk testlenmesinin çok zor olması ve PST’ye karşı yarı in vivo testlerin 
bulunmaması nedeniyle ilk eleme petri denemeleri ile yapılmıştır. 

Antagonistlerin PST’ ye Karşı Antagonist Etkilerinin İn vivo'da 
Testlenmesi  

Cetvel 2’de görüldüğü gibi bulaşık tohumdan gelişen fidelerde hastalıklı 
bitki oranı %10-67 arasında değişmiştir. Antagonistler hastalık oluşumunu 
%31-90, hastalık şiddetini % 5-84 düzeyinde engellemişlerdir. Bu sonuçlar 
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doğrultusunda hastalık oluşumunu ve aynı zamanda hastalık şiddetini en fazla 
baskılayan 4K2b, 0-10 5c, 4K2h, 4K1f, MTD1 ve T6e en başarılı izolatlar 
olarak değerlendirilmiştir. Antagonistlerin tohuma kaplama olarak 
uygulanması antagonistin rizosferde kalıcı olmasını sağlamaktadır (Rovira vd. 
1992). 

Cetvel 2. Aday antagonistlerin PST ile bulaşık domates fidelerinde hasta bitki 
oranı ve hastalık şiddeti %’sine etkisi 

İzolat adı Hasta Bitki 
Oranı (%) 

% Etki Hastalık 
Şiddeti %’si 

% Etki 

Kontrol 97 - 67.67 - 
2OK5a 67 31 a 64.11 5 a 
4K3g 60 38  b 58.00 14  b 
4K2g 57 41   c 55.00 19   c 
4K4f 47 52    d 40.78 53         h 
4K2j 47 52    d 39.22 51       g 
4K1a 40 59     e 35.56 40    d 
4K4a 37 62      f 35.56 80              l 
4K6h 33 66       g 35.56 47      f 
4K4e 30 69        h 33.22 42     e 
5K2d 27 72          ı 33.33 47      f 
4K4b 27 72          ı 31.78 47      f 
AS1a 23 76           j 25.89 51       g 
4K2b 23 76           j 24.11 65           j 
0-10 5c 20 79            k 14.78 62          ı 
4K2h 10 90             l 13.33 84               m 
4K1f 10 90             l 11.11 84               m 
MTD1 10 90             l 11.11 78             k 
T6e 10 90             l 11.11 84               m 

Hastalık gelişimi için yeterli nemin sağlanması amacıyla bitkiler nemli 
naylon torbalar ile kaplanmışlardır. Kotiledon yapraklarda ilk lekeler fide 
çıkışından 7 gün sonra olmuş ancak simptom gelişimi 3. haftanın sonuna kadar 
devam etmiştir. Bu nedenle son leke sayımı fide çıkışından 3 hafta sonra 
(tohum dikiminden bir ay sonra) yapılmıştır. Okon vd. (1978) ile McCarter vd. 
(1983) domates bitki kotiledonlarında ve ilk gerçek yapraklarda PST 
simptomlarının ortaya çıkması için çok yüksek orantılı neme ihtiyaç 
duyulduğunu önemle vurgulamışlardır. 

Tarım ilaçlarının toprağa ve suya diğer bir ifade ile çevreye verdiği zararın 
artık daha iyi anlaşılması, doğal dengeye ve insan sağlığına olan olumsuz 
etkileri, ilaçlara karşı patojenlerin dayanıklılık oluşturmaları, kullanılan 
kimyasalların ekonomik durumları ve tüm dünyada insanların ekolojik ürünleri 
kullanma eğiliminde olmaları gibi pek çok nedenden dolayı geleneksel ve 
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organik tarımda kimyasal savaşıma alternatif yöntemlerden biri olan biyolojik 
kontrolün önemi daha iyi ortaya çıkmaktadır.  

Bu çalışma sonucunda etkili bulunan antagonistlerin tanısının yapılması, 
yeşil aksamda kullanılan preparatlarla (fungisit ve insektisitler) etkileşimi ve 
serada yeşil aksamdaki kolonizasyonu gelecekteki araştırma konularımız 
arasında yer alacaktır. PST’ nin biyolojik mücadelesine yönelik çalışmaların 
başlangıç aşamasında olmasına karşın başarılı bulguların olması ileride 
yapılması planlanan çalışmalar için umut vericidir. 
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Yusufeli (Artvin) ve Olur (Erzurum) ilçelerinde Sorghum halepense’de 
saptanan Fusarium türleri 

Cafer EKEN1   Erkol DEMİRCİ1  
Özet 

Yusufeli (Artvin) ve Olur (Erzurum) ilçelerinde bahçe ve seralarda önemli bir 
sorun olan Sorghum halepense (L.) Pers. (kanyaş, geliç) üzerinde bulunan Fusarium 
türlerini saptamak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. İzolasyon çalışmaları sonucunda 
kanyaş bitkilerinin kök ve kök boğazlarında Fusarium equiseti, F. proliferatum, F. 
solani ve F. verticillioides olmak üzere 4 tür belirlenmiştir. Elde edilen izolatların % 
45.2’sini F. equiseti, % 28.3’ünü F. proliferatum, %14.0’ünü F. solani ve %12.9’unu 
F. verticillioides oluşturmuştur. Yapılan patojenite çalışmalarında,. F. verticillioides 
izolatlarının S. halepense bitkilerinin kök boğazlarında önemli lezyonlara sebep olduğu 
saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sorghum halepense, Fusarium equiseti, F. proliferatum, F. 
solani, F. verticillioides 

Summary 

The Fusarium species determined on Sorghum halepense in Yusufeli (Artvin) 
and Olur(Erzurum) districts 

This study was carried out in order to determine Fusarium species from Sorghum 
halepense (L.) Pers. which is one of the most important weed in orchards and 
greenhouses in Yusufeli (Artvin) and Olur (Erzurum) districts. After isolation studies, 
Fusarium equiseti, F. proliferatum, F. solani and F. verticillioides on root and crown 
of johsongrass plants were identified. F. verticillioides isolates caused important lesions 
on S. halepense after pathogenicity studies. 

Key Words: Sorghum halepense, Fusarium equiseti, F. proliferatum, F. solani, 
F. verticillioides 

Giriş 
Sorghum halepense (L.) Pers (kanyaş, geliç), çok yıllık, tohum ve 

rizomlarla çoğalan önemli bir yabancı ot türüdür (Özer vd., 1999). Nitekim 
turunçgillerde (Uygur vd., 1991), meyve fidanlıklarında (Uludağ ve Katkat, 
1993), pamukta (Kadıoğlu vd., 1993), turşuluk hıyarda (Uzun vd., 1993), 
mısırda (Kaçan vd., 1998), nohutta (Demir ve Tepe, 2001) ve domateste (Sırma 
vd., 2001) sorun oluşturduğu bildirilmektedir. 

Değişik kültür alanlarında verim ve kaliteyi etkileyen sayısız hastalık 
etmeni gelişme evrelerini kültür alanı içerisindeki veya dışarısındaki yabancı 
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otlar üzerinde tamamlamaktadır. Bu nedenle yabancı otlar, ürünün kalite ve 
kantitesine olumsuz etkisinin yanında hastalık ve zararlılara da konukçuluk 
etmektedir. Nitekim, S. halepense’nin de Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Stubborn 
hastalığı etmeni Spiroplasma citri Saglio et al.’ye ve hastalığın vektörü 
Circulifer haematoceps (Mulsant et Rey)’e konukçuluk ettiği bildirilmiştir 
(Uygur vd., 1991; Başpınar vd., 1993). 

Yabancı otlarla mücadelede çeşitli yöntemler kullanılmakta ise de bunlar 
arasında bugün için en önemli yeri kimyasal mücadele almaktadır. Yabancı 
otlarla mücadelede son yıllarda önem kazanan bir diğer yöntem de biyolojik 
mücadeledir ve yabancı otların biyolojik mücadelesinde kullanılan fungal bitki 
patojenli formülasyonlara mikoherbisit adı verilmektedir.  

Bugün birkaç mikoherbisit ticari biyolojik herbisit olarak pratikte 
kullanılmaktadır (Charudattan ve Dinoor, 2000). Mikoherbisit olarak bazı 
Fusarium türlerinin de form specialis’leri konukçularının biyolojik kontrolünde 
kullanılma olanakları araştırılmaktadır (Boyette vd.,1993; Abbas ve Boyette, 
1996; Bailey vd., 1998; Morin vd., 1998; Oleskevich vd., 1998; Thomas vd., 
1998; Hebbar vd., 1999; Winder, 1999; Tiourebaev vd., 2001; Muller-Stover 
vd., 2002) 

Bu çalışmanın amacı, Yusufeli (Artvin) ve Olur (Erzurum) ilçelerinde 
bahçe ve seralarda önemli bir sorun olan kanyaş (S. halepense) üzerinde 
bulunan Fusarium türlerini ve bu türlerin patojenitelerini saptayarak biyolojik 
mücedelede potansiyel olup olmadıklarının ön araştırmasının yapılmasıdır. 

Materyal ve Metot 
Yusufeli (Artvin) ve Olur (Erzurum) ilçelerindeki bahçe ve seralardan 

1999 yılında alınan S. halepense bitki örnekleri, polietilen torbalara 
yerleştirilmiş ve buz kutusu içerisinde laboratuara getirilmiştir. Toplanan 
bitkilerden kesilen 0.5-1cm uzunluğundaki kök ve kök boğazı parçaları % 1’lik 
NaOCI ile 1 dk yüzeysel olarak dezenfekte edildikten sonra, steril saf su ile 
durulanmış ve kurutma kağıdı ile fazla suları alındıktan sonra Patates Dekstroz 
Agar (PDA) veya Su Agar (SA) bulunan besi yerlerine yerleştirilmiştir. Gelişen 
kolonilerden tek spor izolasyon yöntemi ile saf kültürler hazırlanmış ve bu 
kültürler PDA içeren test tüplerine aktarılıp, ilerdeki çalışmalarda kullanılmak 
üzere, 10 oC’de muhafaza edilmiştir. Fusarium türlerinin tanısı Gerlach ve 
Nirenberg (1982)’in taksonomik sistemine göre yapılmış, ayrıca tanısı yapılan 
Fusarium türleri Dr. H. Nirenberg’e (Biologische Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft, Institut für Mikrobiologie, Berlin, Almanya) gönderilerek 
onaylatılmıştır. 

Patojenite çalışmaları, her Fusarium türünden rastgele ikişer izolat 
alınarak yapılmıştır. S. halepense tohumları, nemli kum içerisinde 5 oC’de 1 ay 
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bırakılarak dormansilerinin kırılmasından sonra yüzeysel dezenfeksiyonları 
yapılmış ve viyollere ekilmiştir. Burada 6 hafta geliştirdikten sonra her bir 
saksıya ikişer adet şaşırtılmışlardır. Şaşırtma esnasında her bir bitki, PDA’da 8 
gün geliştirilmiş Fusarium kolonilerinden 8 mm’lik mantar delicisi ile alınmış 
fungus diskleri ile inokule edilmiş ve bitkilerin bir ay sonra kök ve kök 
boğazları incelenmiştir. 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 
Yusufeli (Artvin) ve Olur (Erzurum) ilçelerindeki bahçe ve seralardan 

alınan S. halepense bitki örneklerinden yapılan izolasyonlar sonucu 93 adet 
Fusarium izolatı elde edilmiştir (Cetvel 1). S. halepense’den elde edilen 
Fusarium türlerinin yüzde dağılımı, F.equiseti (Corda) Sacc. % 45.2, F. 
proliferatum (Matsushima) Nirenberg % 28.3, F. solani (Mart.) Sacc. %14.0, 
ve F. verticillioides (Sacc.) Nirenberg % 12.9 oranında olmuştur. 

Cetvel 1. Sorghum halepense’de saptanan Fusarium türleri, izolat sayıları ve % 
oranları. 

İlçeler 
Fusarium türleri Yusufeli Olur % Oranı 

Fusarium equiseti 19 23 45.2 

Fusarium proliferatum 11 15 28.3 

Fusarium solani 9 4 14.0 

Fusarium verticillioides 7 5 12.9 

 

Yapılan patojenite çalışmalarında kullanılan 4 Fusarium türünden (F. 
equiseti, F. proliferatum, F. solani, F. verticillioides) sadece F. verticillioides 
izolatları kanyaş bitkilerinin kök boğazlarında önemli derecede lezyonlar 
oluşturmuş, diğer türler ise önemsiz lekeler meydana getirmiştir. Nitekim, daha 
önce yapılan çalışmalarda da S. halepense’nin kök ve kök boğazında 
Rhizoctonia zeae, Rhizoctonia solani ve binucleate Rhizoctonia’lar saptanmış 
ve bunların kök ve kök boğazı kısmında lezyonlar oluşturduğu kaydedilmiştir 
(Demirci ve Eken, 1998; Demirci vd., 2002). 

Yurtdışında değişik Fusarium türlerinin birçok yabancı otun biyolojik 
mücadelesinde mikoherbisit olarak kullanılabilme potansiyelleri üzerine 
çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları (Fusarium türü ve konukçu bitki 
sırasıyla); F. oxysporum f.sp. orthoceras - Orobanche cumana (Thomas vd., 
1998; Muller-Stover vd., 2002), F. oxysporum f.sp. erythroxyli - Erythroxylum 
coca var. coca (Bailey vd., 1998; Hebbar vd., 1999), F. oxysporum 
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f.sp.cannabis - Cannabis sativa (Tiourebaev vd., 2001), F. oxysporum - Cassia 
obtusifolia, C. occidentalis, Sesbania exaltata (Boyette vd.,1993), F. 
avenaceum - Rubus spp. (Oleskevich vd., 1998) - Calamagrostis canadensis 
(Winder, 1999), F. solani - Ipomoea spp. (Abbas ve Boyette, 1996) ve F. 
tumidum - Ulex europaeus (Morin vd., 1998)’dır.  

Bundan sonraki aşamada, F. verticillioides’in S. halepense’nin biyolojik 
mücadelesinde kullanılabilme olanaklarının daha detaylı araştırılması 
gerekmektedir. 
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In-vitro ve in-vivo koşullarda ayvalarda kahverengi meyve çürüklük 
hastalığına neden olan Monilia linhartina patojenine karşı biyolojik 

mücadele olanaklarının araştırılması 

Fikrettin ŞAHİN1  Recep KOTAN3  M. Figen DÖNMEZ1  Ahmet EŞİTKEN2  
Sezai ERCİŞLİ2  Sally A. MILLER4 

Özet 
2001 yılında, in-vitro koşullarda yürütülen test sonuçlarına göre ayvada  (Cydonia 

oblonga Miller) kahverengi  meyve çürüklük hastalığına neden olan Monilia 
linhartiana Saccardo patojenine karşı etkili antagonistik etkiye sahip olan üç farklı 
bakteriyel (Bacillus OSU-142, Bacillus ERZ ve Burkholdria OSU-7) strain 
belirlenmiştir. Laboratuar koşullarında standart katı besi ortamında (Nutrient Agar) 
çoğaltılan bakteri izolatlarından hazırlanan süspansiyonlar (108 hücre/ml) tekli ve 
konbinasyonlar halinde ayva  meyveleri üzerinde açılan yaralara (4x4 mm), patojen 
Monilia linhartina’nin konida sporları (5x104 konidi/ml) ile birlikte eşzamanlı olarak 
inokule edilmiş ve oda sıcaklığında iki hafta süreyle hastalık gelişişimi izlenmiş ve 
değerlendirilmiştir.   

Çalışmanın sonuçlarına göre in-vitro testlerinde seçilen antagonistik Bacillus 
izolatlarının her ikiside (OSU-142, ERZ) yalnız başına ayva meyvelerinde kahverengi 
çürüklük hastalığının gelişimini %28-37 oranında baskılamış olmasına rağmen 
tamamen kontrol edememiştir. Ancak, Burkholdria OSU-7 yalnız veya diğer Bacillus 
izolatları  ile birlikte uygulandığı meyveler üzerinde hastalık %84-93 oranında kontrol 
edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ayva,  Kahverengi çürüklük, Monilia linhartina,      Biyolojik 
mücadele.  

Summary 
Studies on postharvest biological control of Monilia linhartina, causal agent of 

brown rot on quince fruits in in-vitro and in-vivo conditions 
In 2001, three bacterial strains (Bacillus OSU-142, Bacillus ERZ and Burkholdria 

OSU-7) were determined with strong antagonistic activity against Monilia linhartina, 
causal agent of brown rot on quince fruits (Cydonia oblonga Miller) in in- vitro tests. 
Bacterial suspension (108 CFU/ml) was prepared in sterile distilled water from each 
antagonist  grown on nutrient agar (NA) medium, and then assayed  alone and in 
combination against  Monilia linhartina isolate ASF (5x104 conidia/ml) by co-
inoculating antagonist and pathogen suspension into the wounds (4x4 mm) in Quince 
fruits (cv Ekmek). Sterile water was used as negative control.  After two weeks 
incubation at room temperature, the antagonists were evaluated for biological control 

                                                 
1Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 25240, Erzurum. 
yusufelif@hotmail.com 
2Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 25240, Erzurum. 
3Atatürk Üniversitesi, Oltu Meslek Yüksekokulu, 25400, Oltu-Erzurum.  
4The Ohio State University. Department of Plant Pathology, OARDC, Wooster, 44691. 
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capability on the basis of symptom development at inoculation point by measuring the 
size (length and diameter) of brown rot in quince fruits.  

The results showed that both of Bacillus strains (OSU-142, ERZ) did not provide 
an excellent control, but suppressed disease development approximately 28-37%.  
However, the disease development was controlled about 84-93% on the fruits treated 
with Burkholdria OSU-7 strain alone or in combination with the Bacillus strains tested. 

Key Words: Quince, brown rot, Monilia linhartina, biological control 

Giriş 
Ayva Türkiye’de  sofralık ve endüstriyel amaclı olarak tüketilen önemli bir 

meyve türüdür.  Ayva agaçları ve meyveleri birçok fungus hastalığına karşı 
duyarlıdır.  Monilia linhartina,  ayva ağaçlarında  yaprak, çiçek, sürgün ve dal 
yanıklığı, ve meyvelerde kahverengi çürüklük oluşturarak hasat öncesi ve 
sonrası (postharvest) ayva üretimini tehdit eden en önemli patojenlerden birisi 
olarak kabul edilir (Ruegg ve Siegfried, 1992; 1993; Bolay ve d, 1991). 
Ayvalarda kahverengi çürüklük hastalığının neden olduğu ürün kaybının 
engellenmesi için etkili zirai mücadele metotlarının uygulanması gereklidir. 
Depo çürüklüklerine karşı genellikle kimyasallar kullanılmaktadır (Eckert ve 
Ogawa, 1988). Ancak, son yıllarda kullanılan kimyasallara karşı patojenlerin 
direnç kazanması (Spotts ve Cervantes, 1986) kullanılan kimyasalların uzun 
vadede insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi (Wisniewski ve Wilson, 1992), 
etkili olan bazı kimyasalların ruhsatlı olmaması (Gullino ve Kuijpers, 1994), ve 
üreticiler için kullanılan kimyasalların pahalı olması gibi birçok 
olumsuzluklarının ortaya çıkması ile kimyasal olmayan mücadele metotlarına 
ilgiyi artırmış ve biyolojik mücadele alternatif bir yöntem olarak önem 
kazanmıştır. Bu amaçla daha önceki yıllarda yapılan bazı çalışmalarda farklı 
patojenlere karşı antagonistik olduğu belirlenen mikroorganizmaların (özellikle 
bakteri ve mayalar) depo koşullarında taze meyve ve sebze  hastalıklarının 
biyolojik mücadelesinde etkili kullanılabileceği rapor edilmektedir (Roberts, 
1994; Wilson ve Wisniewski, 1994; Ippolito ve Nigro, 2000; Kotan ve Sahin, 
2002).  Ancak şimdiye kadar ayvada kahverengi çürüklük hastalığının biyolojik 
mücadelesi üzerine hiç çalışma yapılmamıştır.  Bu çalışmanın amacı ayvada 
depo kayıplarına neden olan Monilia linhartina patojenine karşı biyolojik 
mücadelede kullanılabilecek potansiyel antagonistik ajanlarının belirlenmesidir.  

Materyal ve Metot 
Meyve: Bu denemede marketten satın alınan Ekmek ayvası kullanılmıştır.  

Satın alınan meyveler önce oda sıcaklığında 3 gün depolanmıştır.  Test 
edilmeden önce meyveler %2 lik sodyum hipoklorit ile yıkanmış,  distile su 
durulanmış ve açık havada  kurutulmuştur. 

Patojen: 2001 yılı Ekim-Kasım aylarında  Erzurum ili Oltu ilçesi Ayvalık 
köyünde ticari olarak Ayva üretimi yapan çiftçilerin ayva bahçelerinde sürvey 
yapılmış ve kahverengi çürüklük simptomu sergileyen meyve örnekleri 
toplanmıştır. Laboratuarda koşullarında  patates dextrose agar (PDA) besi 
yerinde izole edilen ve saflaştırılan 12 Monilia linhartina izolatı daha sonra 
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sağlıklı ayva meyvelerine inokule edilmiş ve üç hafta  süreyle oda sıcaklığında 
sterile bir plastik torba içerisinde bekletilmiştir. Bu süre içerisinde en büyük 
çürüklüğe neden olan M. linhartina izolatı ASF bu denemede patojen olarak 
kullanılmıştır. Çalışmada izole edilen M. linhartina izolatları PDA içeren test 
tüplerinde, daha sonraki çalışmalarda kullanılmak üzere 10 ˚C’de muhafaza 
edilmiştir. 

Potansiyel biyoloji ajan bakterilerin izolasyonu, tanısı ve potansiyel 
antagonistlerin belirlenmesi:  

2001 yılında toplanan hastalıklı ayva meyvelerinden patojen izolasyonu 
sırasında bazı PDA petrileri üzerinde gelişerek patojen fungus misellerinin 
gelişmesini engelleyen 33 bakteri kontaminasyonu gözlenmiştir. Daha sonra bu 
bakteri izolatları nutrient agar (NA) besi yerinde saflaştırılmış ve Mikrobiyal 
İdentifikasyon Sistemi (Atatürk Üniversitesi, Biyoteknoloji Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, Erzurum) ile tanılanmıştır. Gerek bu çalışmada izole edilen 
ve gerekse  daha önceki çalışmalarımız sırasında (Cuppels ve d,1999; Kotan ve 
d, 1999; Dönmez, 2000; Dönmez ve d, 1999;  Şahin ve d, 2000) çeşitli fungal 
patojenlere karşı potansiyel biyoajan olduğu saptanan 22  bakteri kültürü  M. 
linhartina ASF’ya karşı antagonistik etkileri in-vitro testler ile belirlenmiştir.  
Elde edilen saf bakteri kültürleri %15'lik gliserol içerisinde -80 ˚C' de muhafaza 
edilmiştir. 

Potansiyel Biyolojik Kontrol Ajanların Belirlenmesi 
In-vitro Testleri: Bu amaçla önce M. linhartina ASF  PDA besi ortamında 

geliştirilmiştir.  Taze gelişmekte olan patojen kültürlerinden alınan 6 mm 
çapında iki disk, yine PDA içeren petrilerin kenara yakın kısımlarına karşılıklı 
olarak yerleştirildikten sonra, aynı petrinin orta kısmına biyoajan bakteriler 
çizgi ekimi yapılarak oda sıcaklığında inkubasyona bırakıldılar. Her denemede 
negatif kontrol için  iki petri üzerine fungus diskleri yerleştirilmiş fakat bakteri 
ekimi yapılmamıştır. Kontrol grubu ekimlerde petri yüzeyi tamamen fungus 
miseli ile kapatıldıktan sonra bakteri ekimi yapılan petriler üzerinde fungal 
gelişimin olmadığı (inhibasyon zone) bölgenin çapları (mm)  ölçülerek 
antibiyosis etki gösteren bakteriler belirlenmiştir.  In-vitro testlerde M. 
linhartina ASF  karşı 30mm veya daha fazla inhibisyon zonu oluşturan üç 
bakteri kültürü (Bacillus OSU-142, Bacillus ERZ, Burkholdria OSU-7) 
potansiyel biyoajan kabul edilmiş ve in-vivo testlerde kullanılmıştır. Her bakteri 
kültürü için üç petri kullanılmıştır. Bu çalışmada in-vitro denemeleri en az iki 
defa tekrarlanmıştır.  

In-vivo Testleri: In-vitro testlerde potansiyel kabul edilen üç farklı 
antagonistik bakteri izolatı  (Bacillus OSU-142, Bacillus ERZ ve Burkholdria 
OSU-7) önce ayva meyveleri üzerinde açılan yaralara inokule edilerek iki hafta 
süreyle oda sıcaklığında bekletildiler. Ayvada patojen olmadıkları saptanan bu 
üç bakteri kültürünün M. linhartina ASF  karşı biyolojik kontrol kapasiteleri in-
vivo testleri ile belirlendi. Test edilmek üzere hazırlanan ayva meyveleri 
üzerinde karşılıklı 4x4 mm çapında iki yara açılmıştır.   Laboratuar koşullarında 
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NA besi ortamında 27ºC’de 24 sa süreyle  çoğaltılan bakteri izolatlarından 
sterile distile su içerisinde süspansiyonlar (108 hücre/ml) hazırlandı. Aynı 
şekilde PDA  üzerinde kültüre alınan ve bir hafta süreyle oda sıcaklığında 
inkübasyona bırakılarak sporlanması sağlanan  patojen M. linhartina ASF ’dan 
konidia süspansiyonu hazırlandı.   Üzerinde yara açılan toplam 96 meyve üç 
tekerrürlü sekiz farklı uygulama (12 meyve/uygulama) grubuna (1=negatif 
kontrol; 2=pozitif kontrol: M. linhartina ASF;  3=OSU7+ Ml. ASF; 
4=OSU142+ Ml. ASF; 5=BAERZ+ Ml. ASF; 6= OSU7+ OSU142+ Ml. ASF; 
7= OSU7+BAERZ+ Ml. ASF; 8= OSU142+BAERZ+ Ml. ASF) ayrıldı.  Her 
uygulama için 4 meyve kullanılmış ve çalışma 3 tekerrürlü olarak iki defa 
tekrarlanmıştır. Pozitif kontrol grubundaki meyveler sadece  5µl  M. linhartina 
ASF konidia süspansiyonu ile inokule edilirken, antagonistik bakteri 
uygulamalarında ise hazırlanan bakteri süspansiyonları (5µl ) tekli ve/veya 
konbinasyonlar halinde ayva  meyveleri üzerinde açılan yaralara, patojen M. 
linhartina ASF konida sporları (5µl) ile birlikte eşzamanlı olarak inokule 
edilmiştir  Negatif kontrol grubu için steril su kullanılmıştır.  Inokule edilen 
meyveler dörtlü gruplar halinde steril su ile nemlendirilmiş plastik torbalara 
yerleştirildi ve  iki hafta süreyle oda sıcaklığında inkübasyona bırakıldı. Bu süre 
içerisinde inokule edilen meyveler üzerinde hastalık gelişimi takip edildi ve 
inokulasyon noktası etrafında meydana gelen çürümenin çapı ve derinliği (mm) 
ölçüldü.  Uygulama sonuçları arasındaki istatistiki farklar Minitab programı 
kullanılarak varyans analizine göre belirlendi.  Pozitif kontrole göre hastalık 
gelişimini engelleyen veya hastalık oranında  istatistiki olarak önemli derecede 
düşüşe neden olan  antagonist bakteriler potansiyel biyoajan olarak kabul edildi.  

Sonuçlar ve Tartışma 
Bu çalışmada toplam 55 bakteri izolatının  M. linhartina ASF patojenine 

karşı  antagonistik kapasitesi in-vitro testler ile değerlendirilmiş ve sadece üç 
bakteri izolatı (Bacillus OSU-142, Bacillus ERZ, Burkholdria OSU-7) güçlü 
antagonist olarak belirlenmiştir.   Bu  izolatların  ayva kahverengi çürüklük 
hastalığının gelişimi üzerine etkisi in-vivo testler ile değerlendirilmiş ve 
sonuçlar Cetvel 1. de özetlenmiştir.  

Sonuçlara göre, test edilen her iki Bacillus izolatının (Bacillus OSU-142, 
Bacillus ERZ) tekli veya kombinasyon halinde uygulamaları  hastalık 
gelişimini  pozitif kontrole göre istatistiki olarak (%28-37) önemli derecede 
azaltmıştır, fakat tamamen kontrol edememiştir.  Ancak, Burkholdria OSU-7 
izolatının tekli veya diğer Bacillus izolatları  ile birlikte uygulandığı meyveler 
üzerinde hastalık %84-93 oranında baskılanmıştır.  OSU7 ile muamele edilen 
meyvelerin %45 de  belirgin bir hastalık simptomu gözlenmemiştir.  OSU7 
izolatının bir çok kültür bitkisi üzerinde hastalık oluşturan bakteriyel ve fungal 
patojenlere karşı tarla, sera ve depo koşullarında etkili bir biyoajan olarak 
kullanılabileceği daha önce yürütülmüş bazı çalışmalarda da rapor edilmiştir 
(Cuppels ve d, 1999; Kotan ve d, 1999; Dönmez, 2000; Dönmez ve d, 1999;  
Şahin ve d, 2000).   
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Cetvel 1. In-vitro testlerine göre seçilen antagonist bakteri izolatlarının ayva da 
kahverengi çürüklük patojeni, M. linhartina ASF karşı in-vivo test sonuçları.  

    Patojen, Monilia  linhartina ASF (In-vivo Test) 
Uygulama  ------------------------------------------------------------------- 
    Ortalama Ortalama Hastalık  

Çap (mm) Derinlik (mm) Kontrol (%) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nagatif Kontrol   00  00  - 
Pozitif Kontrol   57  38  00 
OSU7+ Ml. ASF   5.0  2.0  92.6 
OSU142+ Ml. ASF  42  26  28.4 
BAERZ+ Ml. ASF  38  22  36.8 
OSU7+ OSU142+ Ml. ASF 9.5  6.0  83.7 
OSU7+BAERZ+ Ml. ASF  4.2  2.4  93.1 
OSU142+BAERZ+ Ml. ASF 39  27  30.5 
LSD0.05    7.1  4..3 
Negatif Kontrol= Steril Su; Pozitif Kontrol= M. linhartina ASF    

Ancak ilk defa bu çalışma ile ayva üretiminde hasat sonrası depo 
kayıplarına neden olan kahverengi çürüklük hastalığına karşı etkili bir biyoajan 
olduğu saptanmıştır. Bu durum  OSU7 izolatının ayva gibi diğer birçok 
yumuşak çekirdekli meyveler üzerindeki depo hastalıklarının biyolojik 
mücadelesinde alternatif olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.  Diğer 
taraftan bu araştırma sonuçları gösteriyor ki in-vitro testlerine göre belirlenen 
potansiyel antagonistlerin in-vivo koşullarda her zaman başarılı olmayabilir. 
Nitekim benzer sonuçlar daha önce başka araştırıcılar tarafından farklı meyve 
ve sebzeler üzerinde yürütülen biyolojik mücadele çalışmaları için rapor 
edilmiştir (Droby ve Chalutz. 1994; Gullino ve Kuijpers, 1994). Test edilen 
biyoajanların in-vitro ve in-vivo koşullarda farklı antagonistik aktivite 
göstermeleri genellikle biyoajanların bulunduğu ortama adaptasyonu ve içinde 
bulunduğu mikrobiyal flora içerisinde yer ve besin elementi için rekabet 
kabiliyetleri ile alakalı olduğu düşünülmektedir (Droby ve Chalutz. 1994; 
Gullino ve Kuijpers, 1994) 
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Patlıcanda Fusarium solgunluğuna karşı patojen olmayan  Fusarium türü 
ve actigard’ın etkinliklerinin belirlenmesi 

 

H. Handan ALTINOK1    Yeter CANIHOŞ1    D. Soner AKGÜL1 

 
Özet 

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Patlıcan yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli fungal 
hastalıklardan biri Fusarium solgunluğudur. Hastalık etmeni Fusarium oxysporum f. 
sp. melongenae’ye karşı patojen olmayan Fusarium türü (Fusarium oxysporum f.sp. 
melonis) ve ticari bir preparat olan Actigard 50WG kullanılarak dayanıklılık teşvik 
edilmeye çalışılmıştır. Teşvik edici olarak kullanılan, F.oxy. f. sp. melonis şaşırtma 
sırasında köklerin daldırılması şeklinde uygulanmış daha sonra saksılara şaşırtılmıştır. 
F. oxy. f. sp. melongenae ise aynı yöntemle 3 gün sonra inokule edilmiştir. Pozitif 
kontrol olarak ticari teşvik edici Actigard 50WG üretici firmanın önerdiği şekilde ve 
dozda yeşil aksama püskürtme şeklinde uygulanmış, 3 gün sonra da patojen kök 
daldırma yöntemiyle inokule edilmiştir. Sağlıklı kontrol için de aynı işlemler yapılmış 
ancak inokulasyonlarda steril distile su kullanılmıştır. Denemenin sonucunda kontrole 
oranla F. oxy. f. sp. melonis ve Actigard’ın uygulandığı bitkilerde sırasıyla % 95 ve     
% 93 oranında dayanıklılığın teşvik edildiği saptanmıştır. Bu çalışmada, patlıcanda 
Fusarium solgunluğuna karşı dayanıklılığı teşvik edebilen F. oxysporum’un patojen 
olmayan bir türü tanımlanmıştır. Bu sonuç, patlıcanda fungal hastalıklara karşı ileride  
geliştirilebilecek biyolojik mücadele preparatları açısından ümit var görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Patlıcan, Fusarium solgunluğu, Actigard, Dayanıklılığın Teşviki 

Summary 

Determination of efficiency of a non-pathogen Fusarium species and actigard 
against Fusarium wilt of eggplants. 

Fusarium wilt is one of the most important fungal diseases limiting eggplant 
agriculture at the East Mediterranean Region of Turkey. Non-pathogen fusarium species 
(Fusarium oxysporum f.sp. melonis) and a commercial formulation named Actigard 
50WG were used against Fusarium oxysporum f. sp. melongenae in order to induce 
resistance. As an inducer, F.oxy. f. sp. melonis applied to the roots by dip immersion 
and then transplanted to the pots. F. oxy. f. sp. melongenae was inoculated with the 
same methods after three days. As positive control, Actigard 50WG was sprayed to the 
leaves following the recommendations on the product label, then roots were inoculated 
with pathogen by dip immersion three days later. For healthy control, same methods 
were used but sterile distilled water was applied at inoculations.  

                                                 
1 Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl. 01330-Balcalı/ADANA 
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Results of the experiments showed that F. oxy. f. sp. melonis and Actigard were 
induced the resistance of plant at 95 % and 93 % compared  to control, respectively. In 
this study, a non-pathogen species of F. oxysporum with ability to induce resistance in 
eggplants against Fusarium wilt was identified. This result appears to be hopeful for the 
future efforts to develop biological control formulations against fungal diseases of 
eggplants.  

Key Words: Eggplant, Fusarium Wilt, Actigard, Induced Resistance 

Giriş 

Patlıcan ülkemiz insanının önemli bir besin ve gelir kaynağı durumundadır. 
FAO’nun 2000 yılı verilerine göre Türkiye 850.000 ton patlıcan üretimiyle 
dünyada Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü sırada gelmektedir. Ülkemiz 
patlıcan üretiminin büyük bir bölümü Doğu Akdeniz bölgesi’nde yapılmaktadır. 
Yaygın olarak bölgede yetiştiriciliği yapılan çeşitler; açıkta Adana Topağı ve 
Pala, sera ve tünelde ise PhaselisF1, AvanF1 ve Karatay’dır. Bölge üreticisinin 
önemli bir gelir kaynağı olması nedeniyle bu üründe görülen hastalık ve 
zararlıların sonuçladığı ekonomik kayıplar yetiştiriciler için oldukça önemli 
olmaktadır.  

Patlıcan yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli fungal hastalıklar solgunluk 
hastalığı, Sclerotinia çürüklüğü ve ileri dönemde küllemedir. Patlıcanda 
solgunluk hastalığı, Verticillium dahliae Kleb. ve Fusarium oxysporum f. sp. 
melongenae Matuo and Ishigamy tarafından neden olunmaktadır. Her iki etmen 
tarafından neden olunan solgunluk hastalığı simptomları oldukça benzer olup, 
bazen aynı alanda ve hatta aynı bitkide bulunabilmektedir (Snyder ve Smith, 
1981). Üreticilerin “yarım dal” olarak isimlendirdikleri Fusarium solgunluğu ilk 
olarak genç yapraklarda ince damarlarda renk açılması şeklinde başlamakta 
bunu yaprakların tek taraflı sararması ve solması izlemektedir. Yaprak ölümü 
yaşlı yapraklardan üst kısımlara doğru olmaktadır. İnfekteli bitki dalları 
kesildiğinde ksilemin kahverengileştiği görülür. Şiddetli infeksiyonlar bitkinin 
tamamının veya bazı dallarının kurumasına neden olmaktadır. 

İtalya, İsrail, Japonya ve Hollanda gibi birçok ülkede patlıcanda Fusarium 
solgunluğunun önemli kayıplara neden olduğu rapor edilmiştir (Goth ve Webb, 
1981). Ülkemizde de Yücel (1994) tarafından yapılan bir çalışmada Adana, İçel 
ve Antalya yörelerinde patlıcanda solgunluk hastalığının Fusarium sp. 
tarafından neden olunduğu ancak Hatay yöresinde ise etmenin büyük oranda 
Verticillium sp. olduğu bulunmuştur. Patlıcanda Verticillium solgunluğuna 
dayanıklı çeşit olmadığı belirtilirken, bazı patlıcan çeşitlerinin Fusarium 
solgunluğuna tolerant olduğu belirtilmiştir (Goth ve Webb, 1981). Ancak 
İtalya’da yapılan bir çalışmada solgunluk simptomu gösteren patlıcan 
bitkilerinden en sık F. oxy. f. sp. melongenae izole edilmiştir. Serada 28 farklı 
patlıcan çeşidi ve diğer sebze türleri ile yapılan patojenite denemelerinde bütün 
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patlıcan çeşitleri duyarlı bulunmuştur (Capelli vd., 1993). Diğer toprak kökenli 
hastalık etmenlerinde olduğu gibi Fusarium solgunluğuna karşı da ekonomik, 
kesin ve pratik bir mücadele yöntemi yoktur. Günümüzde kimyasal mücadeleye 
alternatif olabilecek birçok mücadele yöntemi üzerinde durulmaktadır. 
Özelliklede bitkilerde hastalıklara karşı dayanıklılığın teşvik edilmesi (Induced 
Resistance) konusunda çok sayıda araştırma yapılmıştır. Son yıllarda sentetik 
uyarıcı Actigard (Benzo (1,2,3) thiabendazole-7-carbothioic asit 5-methyl ester) 
adıyla bilinen ticari preparat bitkide dayanıklılığı teşvik ederek birçok fungal ve 
bakteriyel hastalığa karşı kullanılmaktadır (Raupach ve Kloepper, 2000).  

Dayanıklılığın teşvikinde patojen olmayan fungus, bakteri inokulasyonu, 
fungus veya mayalardan izole edilen hücre duvarı ekstraktı gibi biyotik ve UV 
ışığı, ağır metal, etilen, herbisit gibi abiyotik elicitör olarak isimlendirilen 
uyarıcılarla dayanıklılık mekanizması harekete geçirilmektedir. Biyotik ve 
abiyotik uyarıcı (elicitör) uygulaması ile bitki patojen infeksiyonu varmış gibi 
tepki göstererek dayanıklılığı sonuçlayan savunma mekanizmalarını aktive 
etmektedir (Kuç,1987). 

Son yıllarda yapılan çalışmalar bitki gelişimini düzenleyici rhizobakteriler 
(plant growth-promoting rhizobacteria, PGPR)’in bitkilerde hastalıklara karşı 
dayanıklılığı teşvik ettiğini ortaya koymuştur. Hıyarda bu bakterilerle tohum 
uygulamasının sera ve tarla denemelerinde birçok hastalığa karşı dayanıklılığı 
teşvik ettiği bulunmuştur (Raupach ve Kloepper, 2000). Fusarium’un patojen 
olmayan f.sp.’leri ile avirulent ırkları birçok araştırıcı tarafından kullanılmıştır. 
Biles ve Martyn (1989), Fusarium solgunluğuna karşı farklı dayanıklılık 
derecelerine sahip karpuz çeşitlerini F. oxysporum f. sp. cucumerinum ve F. 
oxysporum niveum’un avirulent ırklarıyla inokule etmiş ve 24 veya 72 saat 
sonra virulent F. oxysporum niveum ırkını inokule ederek karpuzda 
dayanıklılığı teşvik edip etmediğini araştırmışlardır. Hem karpuzda patojen 
olmayan F. oxysporum f. sp. cucumerinum hem de avirulent patojen ırkının 
dayanıklılığı teşvik ederek solgunluk simptomlarını önemli oranda azalttığını ve 
avirulent ırkın daha etkili bir teşvik edici olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca 
dayanıklılığın teşvik edildiği bitkilerin yaprakları Colletotrichum lagenarium 
inokule edilmiş ve kontrole kıyasla %50 daha az lezyon gelişimi gözlenmiştir. 
Bu sonuçlardan, kazanılan spesifik olmadığı dayanıklılığın lokal ve sistemik 
olduğu kanısına varılmıştır.  

Bu çalışma kapsamında, patlıcanda patojen olmayan Fusarium türünün ve 
diğer ülkelerde yaygın kullanıma sahip dayanıklılık teşvik edici ticari bir 
preparat olan Actigard’ın patlıcanda Fusarium oxysporum f. sp. 
melongenae’nin neden olduğu solgunluk hastalığına karşı bitki dayanıklılığını 
teşvik edip etmediğinin araştırılması amaçlanmıştır.  
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Materyal ve Metot 

1. Solgunluk simptomu gösteren bitkilerden etmenin izolasyonu 

Solgunluk simptomu gösteren bitkilerin iletim demetlerinden 
kahverengileşen kısımlar alınarak normal mikolojik yöntemlere göre izolasyon 
yapılmıştır. Hastalıklı kısımlar 2-3 mm’lik parçalara bölünerek % 1’lik NaOCl 
solüsyonunda yüzeysel sterilizasyona tabi tutulmuş, daha sonra iki kez steril 
distile sudan geçirilerek dokulardaki fazla suyun giderilmesi amacıyla steril 
kurutma kağıtları üzerine aktarılmıştır. Sonraki aşamada bu örnekler PDA 
(Patates Dekstroz Agar) ortamında kültüre alınmıştır. Ekim yapılan petri kapları 
24ºC’de inkübe edilmiş ve daha sonra gelişen Fusarium kolonilerinden 
saflaştırmalar yapılmıştır (Booth, 1971). 

Saflaştırılan kolonilerin tek spor izolasyonu Nelson vd. (1983)’ne göre 
yapılmıştır. Bunun için % 2’lik su agar hazırlanarak petrilere dökülmüştür. 
Daha sonra Fusarium sp.’nin 10 ml steril distile su içerisinde konidi 
süspansiyonu hazırlanmıştır. Mikroskopta incelenerek 10 büyütmedeki görüş 
alanında 1-10 konidi olacak şekilde konsantrasyon ayarlandıktan sonra, su agar 
içeren petrilere yüzeyi kaplayacak şekilde dökülmüş, fazla olan su dökülerek 
uzaklaştırılmıştır. Petriler 25ºC’de 16-24 saat inkübe edildikten sonra 
mikroskopta incelenerek çimlenen yakınında başka spor bulunmayan konidiler 
işaretlenerek steril iğne yardımıyla alınıp PDA içeren ortama ekilerek 
inkübasyona bırakılmıştır.  

2. Patojenite Çalışmaları 

Bunun için açıkta yetiştiriciliği yapılan Fusarium solgunluğuna duyarlı 
“Pala” patlıcan çeşidi kullanılmıştır. Patojenite testi için 30 izolat kullanılmıştır. 
denemede her izolat için 5 bitki kullanılmıştır. Bitkiler 7-8 haftalık iken bitkinin 
köklerinin uçları hafif yaralanarak, etmenin 106 spor/ml konidi süspansiyonunda 
5 dak. süreyle bekletilmiştir. Daha sonra saksılara şaşırtılarak haftalık olarak 
hastalık gelişimi gözlenmiştir. İnokulasyondan belli bir süre sonra bitkiler 
Wilhelm vd. (1974)’nin (0-4) skalası modifiye edilerek değerlendirilmiştir. 
Patojenite testinin sonucunda virülensliği en yüksek F. oxy. f. sp. melongenae 
izolatı dayanıklılığın teşviki çalışmalarında kullanılmıştır.  

0: Gözle görülür simptom yok 

1: Solgunluk başlangıcı veya yaprakların hafif sararması 

2: Yaprak sararması, nekroz 

3: Yaprak dökümü, uçlardan geriye ölüm 

4: Ölmüş veya ölmekte olan bitki 
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3. Bitki dayanıklılığını teşvik edici Actigard ve patlıcanda patojen 
olmayan Fusarium türünün etkinliklerinin belirlenmesi 

Patlıcanda Fusarium solgunluğuna karşı dayanıklılığı teşvik etmek için 
kavunda patojen olan Fusarium oxysporum f. sp. melonis’in 1,2 no’lu ırkları 
kullanılmıştır. F.oxy. f.sp. melonis, Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 
Fitopatoloji laboratuvarında Dr. Yücel’den temin edilmiştir. Dayanıklılık teşviki 
için Fusarium inokulasyonları Biles ve Martyn (1989)’e göre yapılmıştır. 
Bitkiler steril toprakta 7-8 hafta süreyle geliştirilmiş, daha sonra 
zararlandırmadan sökülerek kökleri iyice yıkanmıştır. Kök uçları bir makas 
yardımıyla hafif yaralandıktan sonra F.oxy. f. sp. melonis’in 250 ml konidi 
süspansiyona (106spor/ml) daldırılarak 10 dak. süreyle bekletilmiştir. Daha 
sonra tekrar aynı toprağa şaşırtılmış ve 3 gün sonra F. oxysporum f. sp. 
melongenae (FOM10) ile yukarıdaki daldırma yöntemiyle inokule edilmiş, 
ancak bu aşamada kökler kesilerek yara oluşturulmamıştır. Kontrol bitkilere de 
aynı işlemler yapılmış, ancak teşvik edici yerine steril distile suya daldırıldıktan 
sonra patojen uygulanmıştır. 

Sentetik uyarıcı Actigard 50WG (Benzo (1,2,3) thiabendazole-7-
carbothioic asit 5-methyl ester) adıyla bilinen ticari preparat üretici firmanın 
önerdiği şekilde ve dozda uygulanmıştır. F. oxysporum f.sp. melonis’in inokule 
edilerek fidelerin şaşırtıldığı aynı gün ilk Actigard (Bion, Syngenta) (Louws 
vd., 2001) yeşil aksama püskürtme şeklinde uygulanmış (9.35 g/152 L) ve üç 
gün sonra patojen (FOM10) inokule edilmiştir. Actigard 10 gün aralıklarla iki 
kez uygulanmıştır. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 6 tekrarlı 
olarak kurulmuştur. Sağlıklı kontrol içinde aynı işlemler yapılmıştır, ancak 
inokulasyonlarda steril distile su kullanılmıştır. İnokulasyondan belli bir süre 
sonra bitkiler Wilhelm vd. (1974)’nin (0-4) skalasına göre değerlendirilmiştir. 
Bu skala değerleri üzerinden hastalık indeks değerleri hesaplanarak varyans 
analizi yapılmıştır. 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 
Patojenite testi çalışmalarında inokulasyondan 15 gün sonra bitkiler 

Wilhelm vd. (1974)’nin (0-4) skalası modifiye edilerek değerlendirilmiştir. İçel 
İli Tarsus yöresinden elde edilen 30 izolatın hepsi patojen bulunmuş ve 
virülensliği en yüksek olan Fusarium oxysporum f. sp. melongenae’nın 10 
No.lu izolatı denemelerde kullanılmıştır. Deneme kurulduktan 3 hafta sonra 
bitkiler (0-4) skalasına göre değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, 
kontrole kıyasla F.oxy. f. sp. melonis ve Actigard’ın uygulandığı bitkilerde 
sırasıyla % 95 ve % 93 oranında dayanıklılığın teşvik edildiği saptanmıştır 
(Cetvel 1). Ancak kontrole oranla Actigard uygulanan bitkilerin gelişimlerinde 
bir miktar yavaşlama gözlenmiştir. 
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Cetvel 1. F.oxy.f. sp. melonis ve Actigard’ın Patlıcanda Fusarium solgunluk 
hastalığının gelişimine olan etkileri. 

Uygulamalar Hastalık İndeks Değerleri % Etki 
F.oxy.f. sp. melonis 0,17a 94.90 

ACTIGARD 0,24a 92.90 
KONTROL 3,39b - 

Actigard’ın (Bion, Syngenta) (Louws vd., 2001) birçok hastalık etmenine 
karşı sistemik dayanıklılığı teşvik eden gen aktivasyonunda rol oynadığı 
bildirilmiştir. Ishii vd. (1999)’nin yaptıkları In vitro denemeler sonucunda 
achibenzolar-S-methyl’in patojen mikroorganizmaların miseliyal gelişimine 
önemli bir inhibitör etki göstermediklerini bu olayın sonucunda ise bu 
kimyasalın bitkilerde dayanıklılığı teşvik ettiğini saptamışlardır. Ayrıca % 3’lük 
harpin proteini içeren başka bir preparat (Messenger: EDEN 
Bioscience/Washington) birçok kültür bitkisinde sistemik dayanıklılık genlerini 
aktive ederek bitki dayanıklılığını teşvik etmektedir (Anonymus, 2000). Bunlara 
ilaveten benzo (1,2,3) thiadiazole-7-carbothioic acid 5-methyl ester (BTH)’ın 
bitki dokularında papilla oluşumunu arttırarak ve fungusların houstorium 
oluşturma oranınında azalma sağlayarak bitkilerde hastalıklara karşı 
dayanıklılık oluşturduğu belirtilmiştir (Görlach vd., 1996). 

Dayanıklılığın teşviki çalışmalarında Fusarium solgunluğu hastalıklarına 
karşı patojen olmayan F. oxysporum f.sp.’leri ile dayanıklılığı teşvik ederek 
çalışmak ideal bir sistemdir. Çünkü etmen oldukça fazla sayıda bitki türünü 
penetre edebilmekte, kök korteks tabakasına kadar ilerleyebilmektedir ve 
hastalık oluşumunda oldukça yüksek oranda konukçu spesifikliğine sahiptir. 
Örneğin kavunda solgunluk etmeni F. oxysporum f. sp. melonis bu ürünle 
rotasyona giren pamuk, şekerpancarı, domates, üçgül ve buğday bitkilerinin 
köklerini de kolonize ettiği bulunmuştur (Gordon vd., 1989). Bu bilgiler 
ışığında planlanan bu çalışmada kavunda patojen olan F. oxy. f. sp. melonis’in 
patlıcan bitkilerinin köklerinde kolonize olarak solgunluk hastalığına karşı bitki 
dayanıklılığını teşvik ettiği düşünülebilir. Bu çalışmada, patlıcanda Fusarium 
solgunluğuna karşı dayanıklılığı teşvik edebilen F. oxy.’un patojen olmayan bir 
türü tanımlanmıştır. Bu sonuç ticari koşullar altında patlıcan fungal 
hastalıklarının biyokontrolünde pratiğe yönelik uygulamalar açısından ümitvar 
görünmektedir. Sonuçların güvenilirliği açısından bu teşvik edicilerin 
başarısının in vivo denemelerle de belirlenmesi gerekmektedir. Bu 
uygulamaların bitkiyi ne kadar süreyle koruduğu belirlenmelidir. Ayrıca elde 
edilen bulguların kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerle kombine edilerek 
kullanılma olanakları araştırılmalıdır. 
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Domates gövde nekrozu etmenlerinden Pseudomonas viridiflava’ya karşı 
çeşitli mikroorganizmaların antagonistik özelliklerinin saptanması 

H. Nilüfer YILDIZ1                  Yeşim AYSAN1 

Özet 

Domateslerde önemli hastalıklardan biri Pseudomonas viridiflava’nın neden 
olduğu gövde nekrozu hastalığıdır. Etmen yaprak sapında sararma, alt yapraklarda 
solgunluk, gövdede budama yerleri yakınında kahverengi-siyah lekelere neden 
olmaktadır. Bu çalışmada domates bitki rizosferinden izole edilen patojen olmayan 18 
bakteri ve 3 maya olmak üzere toplam 21 mikroorganizmanın Pseudomonas 
viridiflava’nın gelişimine antagonistik etkileri in vitro petri denemeleri ile ve patojenin 
pektolitik aktivitesi üzerine olan etkileri patates dilimlerinde yarı in vivo denemelerle 
araştırılmıştır. In vitro çalışmalarda bir bakteri ve bir maya izolatı patojenin gelişimini 
engellemede başarılı olurken yarı in vivo denemelerde altı adet bakteri ve bir maya 
olmak üzere toplam 7 antagonist izolat patates dilimlerinde patojenin pektolitik enzim 
üretimini %100 oranında engellemişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Antagonist, Pseudomonas viridiflava, gövde nekrozu, 
biolojik kontrol 

Summary 

Determination of antagonistic features of various microorganisms against tomato 
stem necrosis agent Pseudomonas viridiflava 

One of the important diseases of tomato plant is stem necrosis caused by 
Pseudomonas viridiflava. Pathogen causes wilting of petioles and lower leaves and 
brown-black spotting near the pruned areas. In this study antagonistic effect of totally 
21 microorganisms consist of 18 bacteria and 3 yeast were investigated on the growth of 
Pseudomonas viridiflava on petri dishes in vivo studies and on pectolytic activity of the 
pathogen on potato slices in half in vivo studies. In vitro studies a bacteria and a yeast 
isolate were effective in half in vivo studies totally 7 antagonist isolate consist of 6 
bacteria and a yeast isolate were inhibited pectolytic enzyme production at 100 % ratio.  

Key Words: Antagonist, Pseudomonas viridiflava, stem necrosis, biological 
control 

Giriş 
Domateslerde gövde nekrozuna birkaç Pseudomonas türü (Pseudomonas 

corrugata, Pseudomonas cichorii ve Pseudomonas viridiflava) ve yumuşak 
çürüklük Erwinia türleri neden olmaktadır (Scortichini, 1992). Hastalık domates 
gövdesinde lekelenmelere, petiol ve meyve sapında lezyonlara, özde 
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kahverengileşme ve boşalmaya ve iletim demetinde renk değişimine neden 
olmaktadır 

 Gövde nekrozuna neden olan etmenlerin oluşturduğu hastalık simptomları 
genelde benzer olmasına rağmen dış simptomlarda bazı farklılıklar olduğu 
Üstün ve Saygılı (2001) tarafından bildirilmiştir. Gövde nekrozu etmenlerinden 
biri olan Pseudomonas viridiflava, yaprak sapında sararma, alt yapraklarda 
solgunluk, gövdede budama yerleri yakınında kahverengi-siyah lekelere neden 
olmaktadır. Goumas ve Moudofaris (1996) ile Goumas vd. (1999) 
Pseudomonas viridiflava’nın domates meyvelerinde yüzeysel, yuvarlak, 1.5-2 
cm çapında gümüş renkli lekelere neden olduğunu rapor etmişlerdir.  

Bu etmenin ülkemizde domateslerde gövde nekrozuna neden olduğu Doğu 
Akdeniz bölgesinde Aysan ve Yıldız (2000), Ege bölgesinde Üstün ve Saygılı 
(2001) tarafından bildirilmiştir. Doğu Akdeniz bölgesinde domateslerde gövde 
nekrozuna neden olan Pseudomonas türlerinin %12’si Pseudomonas viridiflava 
olarak tanılanmıştır (Aysan ve Çınar, 2001). 

Gövde nekrozu hastalığı son 10 yıldır domates üreticisinin en önemli 
sorunlarından biridir. Mücadelesinde etkili kimyasallar ve dayanıklı çeşitlerin 
bulunmaması (Üstün ve Demir, 2001) nedeniyle hastalığın mücadelesinde 
çeşitli bitki ekstraktlarının kullanımı (Yıldız vd., 2001), antagonist bakteriler ve 
PGPR’ler ile biyolojik kontrol gibi alternatif mücadele yöntemleri 
araştırılmaktadır.  

Bu çalışmada aday antagonist bakteri ve maya izolatlarının Pseudomonas 
viridiflava’ya etkisi petride in vitro, patates dilimleride yarı in vivo testlerle 
araştırılmıştır.  

Materyal ve Metot 
Aday Antagonistlerin Elde Edilmesi 
Araştırmada TARP 2498 nolu proje çerçevesinde Çınar ve Aysan (2002) 

tarafından izole edilen 14 adet bakteri ve 2 adet maya ve İsrail’de Dr. Yigal 
Elad’dan temin edilen 5 adet bakteri ve 1 adet maya izolatı olmak üzere toplam 
22 izolat aday antagonist olarak kullanılmıştır.  

Aday antagonistlerin P. viridiflava’ya karşı antagonistik etkilerinin in 
vitro’da testlenmesi 

Antagonistik özellikleri saptanacak bakteriyel izolatlar King B (King vd., 
1954) besi ortamında nokta inokulasyonu ile 3 tekrarlı olarak ekilip 25oC’de 48 
saat geliştirilmiştir. Spektrofotometre’de hazırlanan 106 hücre/ml yoğunlukta P. 
viridiflava süspansiyonu ortam üzerinde geliştirilen aday antagonistlere 15-20 
cm uzaklıktan bir püskürtme tabancası yardımı ile püskürtülmüştür (Mitchel, 
1992). 25oC’de 72 saatlik inkübasyon süresi sonunda inhibisyon zonları mm 
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olarak ölçülmüştür.  

In vitro testler sonucunda en etkili izolatların etkinliklerinin siderofor 
oluşturmalarına dayanıp dayanmadığını testlemek amacıyla içine 80 mg/l FeCl3 
ilave edilmiş King B besi yerine antagonistler ile nokta ekim yapılmıştır. 
24oC’de 24 saat bekletilen petrilere A 660’da 0.2’ye ayarlanmış P. viridiflava 
süspansiyonu püskürtülmüş ve yeniden inkübe edilen petriler 24-48 saat sonra 
oluşan inhibisyon zonlarına göre değerlendirilmiştir (Altın ve Bora, 2001).  

Aday Antagonistlerin P. viridiflava’ya karşı antagonistik etkilerinin 
yarı in vivo’da testlenmesi 

22 aday antagonist ile patates dilimleri üzerinde yarı in vivo denemeler her 
tekrarda 4 adet patates dilimi olacak şekilde 3 tekrarlı olarak kurulmuştur. Yarı 
in vivo testlerde ilk olarak patojenin patates dilimlerinde çürüklük oluşturduğu 
en düşük inokulum yoğunluğu saptanmıştır. Bu amaç doğrultusunda patojen 
süspansiyonu spektrofotometre’de 660 absorbans değerinde 0.2 optikal 
yoğunluk ölçülüp seri olarak 10 kez sulandırıldıktan sonra her patates dilimi 
patojenin 10 farklı konsantrasyonunun 20 µl’si ile inokule edilmiştir. 25oC’de 
iki günlük inkubasyondan sonra yumuşak çürüklük gösteren en düşük 
konsantrasyon denemenin diğer aşamasında kullanılmak üzere seçilmiştir.  

%3’lük hipoda (NaOCl) 1 dakika bekletilerek dezenfekte edilmiş patatesler 
soyulduktan sonra %1’lik hipoda tekrar dezenfekte edilerek 0.5 cm kalınlığında 
dilimlenmiştir. Uygulama görmüş dilimler nemli filtre kağıdı içeren petrilere 
yerleştirilmiş ve patates dilimlerinin üzerlerine açılan çukurluklara belirlenen 
yoğunluktaki patojen ve antagonist süspansiyonundan 20 µl verilerek deneme 
üç tekrarlı olarak kurulmuştur. 25oC’de 4 günlük inkubasyondan sonra 0-3 
skalasına göre (0=simptom yok, 1=1-5 mm çürüme, 2=6-10 mm çürüme, 3=11 
mm’den büyük çürüme) değerlendirme yapılarak ABBOTT formülüne göre 
antagonist uygulamalarının % etkinliği saptanmıştır. Antagonist 
uygulamalarının birbirinden farkı ise %5 önem düzeyinde ANNOVA bilgisayar 
programında Duncan testine göre belirlenmiştir.  

Araştırma Sonuçları ve Tartışma  

Aday antagonistlerin P. viridiflava’ya karşı antagonistik etkilerinin in 
vitro’da testlenmesi 

Aday antagonistlerin koloni renkleri ve petride oluşturdukları inhibisyon 
zonları cetvel 1’de verilmiştir. Cetvel 1’de de görüldüğü gibi testlenen 
antagonistlerden sadece Basi (36 mm) ve Tom (10 mm) kodlu antagonistler P. 
viridiflava’ya karşı petride inhibisyon zonu oluşturmuşlardır.  

Geriye kalan 20 izolatın hiçbiri P. viridiflava’nın petrideki gelişimini 
engelleyememiştir.  
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Ayrıca çalışılan tüm izolatların antagonistik özelliğinin siderofor oluşturma 
özelliğine dayanıp dayanmadığı test edilmiştir. Bu testin sonucunda hiçbir 
izolatın demir ilaveli King B besi yerinde inhibisyon zonu oluşturmadıkları ve 
böylece antagonistik özelliğin siderofor etkiye dayanmadığı saptanmıştır. 

Cetvel 1: Aday antagonistlerin koloni renkleri ve petride oluşturdukları 
inhibisyon zonları  

İzolat adı tür Koloni rengi İnhibisyon zonu (mm) 
A 37* Bakteri Flüoresan 0 
A 41* Bakteri Flüoresan 0 
AB 2* Bakteri Krem 0 
Ah-er* Bakteri Streptomyces 0 
Ah-er 2* Bakteri Krem 0 
Basi* Bakteri Bacillus 36 
17* Bakteri Krem 0 
21* Bakteri Krem 0 
5f* Maya Beyaz 0 
G2* Bakteri Krem 0 
G3* Bakteri Beyaz 0 
S1d* Bakteri Flüoresan 0 
S2* Maya Beyaz 0 
S4* Bakteri Krem 0 
P1(3)* Bakteri Krem 0 
P1(4)* Bakteri Krem 0 
GBA** Bakteri Krem 0 
Tut (10)** Bakteri Krem 0 
10 (2)** Bakteri Krem 0 
Mel 16** Bakteri Krem 0 
Tal 6** Bakteri Krem 0 
Tom** Maya  Beyaz 10 

* TARP 2498 no’lu proje çerçevesinde izole edilen bakteriler (Çınar ve Aysan, 2002) 
** Dr. Yigal Elad’dan elde edilen bakteri ve maya izolatları 

Aday Antagonistlerin P. viridiflava’ya karşı antagonistik etkilerinin 
yarı in vivo’da testlenmesi 

Genel olarak in vitro- in vivo testlerin uyumsuzluğu göz önüne alınarak 
aday antagonist izolatların tümü bir kez de patates dilimleri üzerinde yarı in 
vivo’da denenmişlerdir. Patates dilimleri üzerinde simptom oluşturan en düşük 
inokulum yoğunluğunun Pseudomonas viridiflava için A: 660 yoğunluğun 1/10 
seyreltmesinde olduğu saptanmış ve çalışmalarda patojenin bu yoğunluktaki 
süspansiyonu kullanılmıştır. Cetvel 2 ’de görüldüğü gibi denemeye alınan 22 
izolatın 7 tanesi (A37, AB2, Basi, P1(3), 17, S1d ve Tom) patojenin patates 
dilimleri üzerinde oluşturduğu yumuşak çürüklüğü tamamen engellemiştir. 

5 izolat (Tut 10, 21, G3, S2 ve Mel 16) da başarı %83 iken bir izolat [10 
(2)] %67, üç izolat (A41, G2, Tal 6) % 50 oranında etkili olmuştur. Patates 
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dilimleri üzerinde P. viridiflava’nın neden olduğu yumuşak çürüklüğü üç izolat 
(Ah-er, 5f, Ah-er 2) %33 gibi düşük oranda engellerken P1(4), 6 BA ve S4 
kodlu üç izolat etkisiz kalmıştır. 

İn vitro çalışmaları sonucunda güçlü inhibisyon zonları oluşturan izolatlar 
in vivo’da etkisiz olabilmekte (Colin vd., 1987; Elad, 1990; Chard vd., 1992) 
veya bunun tam tersi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir (Bora ve Özaktan, 1998). 
Bizim çalışmalarımızda da in vitro’da etkisiz kalan antagonistlerin büyük bir 
çoğunluğu in vivo’da ümit var sonuçlar vermiştir. Patates dilimlerindeki 
çürüklüğü 7 izolatın tamamen engellediği gözlenmiştir. Çalışmanın bir sonraki 
aşamasını yarı in vivo testlerde ümit var sonuç veren 7 izolat ile kurulacak sera 
denemeleri oluşturacaktır. 

Cetvel 2: Aday antagonistlerin patates dilimlerinin çürümesi üzerinde etkileri (%) 

İzolat adı Skala indeksi (ort) Hastalık %’si % Etki 
A 37 0 0 100 a 
AB 2 0 0 100 a 
Basi 0 0 100 a 
P1 (3) 0 0 100 a 
17 0 0 100 a 
S1d 0 0 100 a 
Tom 0 0 100 a 
Tut (10) 0.5 16.67 83.33  b 
21 0.5 16.67 83.33  b 
G3 0.5 16.67 83.33  b 
Mel 16 0.5 16.67 83.33  b 
S2 0.5 16.67 83.33  b 
10 (2) 1 33.34 66.66   c 
G2 1.5 50 50.00    d 
A 41 1.5 50 50.00    d 
Tal 6 1.5 50 50.00    d 
Ah-er 0.5 16.67 33.33     e 
Ah-Er 2 2 66.67 33.33      e 
5f 2 66.67 33.33     e 
P1(4) 3 100 0      f 
S4 3 100 0      f 
GBA 3 100 0      f 
Pozitif kontrol 3 100 - 
Negatif kontrol 0 - - 
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Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus L.)’nin Alternaria alternata (Fr.) 
Keissler fungusu ile biyolojik mücadelesi üzerinde araştırmalar 

Cafer EKEN1                 İrfan ÇORUH1            Erkol DEMİRCİ1  

Hüseyin ZENGİN1 
Özet 

Pasinler (Erzurum)’de 2001 yılında yapılan sürveylerde tek yıllık bir yabancı ot 
olan Amaranthus retroflexus L. (horoz ibiği) bitkisinin yapraklarında önemli derecede 
nekrotik lezyonlara rastlanılmış ve yapılan izolasyonlar sonucunda A. retroflexus 
bitkisinin lezyonlu yapraklarından Alternaria alternata (Fr.) Keissler fungusu izole 
edilmiştir.  

Bu çalışmada, A. retroflexus’un biyolojik mücadelesinde A. alternata’nın 
kullanılabilirliği araştırılmıştır. A. retroflexus bitkileri 3-4 yapraklı dönemde A. 
alternata (CE-A3)’nın 3.8x105 ml/spor konsantrasyonu ile inokule edilmiş ve 7-10 gün 
sonra inokule edilen bitkilerin bazılarının ölümüne sebep olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 
fungusun, 8-9 yapraklı dönemdeki A. retroflexus bitkilerinin gövde ve yapraklarında da 
nekrotik lezyonlar oluşturduğu saptanmıştır. A. alternata’nın konukçu çevresi testleri 
yapılmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Amaranthus retroflexus, Alternaria alternata, biyolojik 
mücadele 

Summary 

A study on biological control of the pigweed (Amaranthus retroflexus L.) with 
Alternaria alternata (Fr.) Keissler 

In a survey study which is carried out Pasinler (Erzurum) in 2001, important 
necrotic lesions were found on leaves pigweed (Amaranthus retroflexus L) and 
isolation studies were done. After isolations studies, some fungi (Alternaria alternata 
(Fr.) Keissler) were isolated from lesioned leaves of A. retroflexus. 

In this study, the using of A. alternata as a biological control agent on the A. 
retroflexus has been researched. The plants of A. retroflexus with 3-4 leaves has been 
inoculated with A. alternata 3.8x105 conidi/ml and 7-10 days later some inoculated 
plants were determined as died. In addition, some lesions which are occured by fungi 
founded on stems and leaves of A. retroflexus plants with 8-9 leaves phase. The host 
range tests  of A. alternata have not been studied. 

Key Words: Amaranthus retroflexus, Alternaria alternata, biological control 
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Giriş 
Yabancı otlarla mücadelede herbisit kullanımı, doğal dengenin 

bozulmasına ve çevre kirliliğine neden olmakta, doğrudan veya dolaylı olarak 
da insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, kullanılan ilaçlara 
karşı son yıllardaki dayanıklılık problemindeki artış, alternatif kontrol 
metotlarına yönelmeyi zorunlu hale getirmiştir. Yabancı otlarla mücadelede, 
doğal dengeye ve çevreye olumsuz etkisi olmayan yöntemlerden birisi de 
biyolojik mücadeledir. Yabancı otların biyolojik mücadelesinde kullanılan 
fungal bitki patojenli formülasyonlara mikoherbisit adı verilmektedir.  

Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus L.) birçok kültür bitkisinde problem 
olan, Amaranthaceae familyasına ait tek yıllık ve üremesi tohumla olan otsu bir 
bitkidir (Özer vd., 1999). Nitekim, A. retroflexus Doğu Anadolu Bölgesi’nde de 
birçok kültür bitkisinde, patates, (Zengin ve Güncan, 1993), soğan (Zengin, 
1997a), mısır (Zengin, 1997b), buğday (Zengin, 1998a), şekerpancarı (Tozlu ve 
Zengin, 1997), fasulye (Zengin, 1998b; 1999) ve örtü altı sebze yetiştiriciliğinde 
(Zengin ve Çoruh, 1998) saptanmıştır. 

Amaranthus’un kimyasal kontrolu pratikte yaygın bir şekilde 
yapılmaktadır fakat Avrupa ülkelerinde Amaranthus spp.’nin triazine 
dayanıklık kazandığı bildirilmektedir (Barralis ve Gasquez, 1987). Avrupa 
ülkelerinde Amaranthus spp.’inden çeşitli patojenik funguslar (Alternaria, 
Fusarium, Phomopsis ve Trematophoma spp.) izole edilmiştir (Bürki vd., 
1997) ve bunlar arasında da Alternaria alternata (Fr.) Keissler’nın en iyi 
potansiyel mikoherbisit adayı olduğu belirtilmektedir (Lawrie vd., 2000). 
Ghorbani vd. (2000)’de özel çevre şartları altında A. alternata’nın A. 
retroflexus’un biyolojik mücadelesinde potansiyel mikoherbisit olarak 
kullanılabileceğini saptamışlardır. Yine, A. alternata’nın granül formülasyonda 
depolanmasının etkisi araştırılmış ve %12 nemli bir ortamda 24 ay etkinliğini 
yitirmediği belirlenmiştir (Lawrie vd., 2001). 

Bu çalışma, A. alternata’nın, dünyada ve ülkemizdeki tarım alanlarında 
önemli bir problem olan A. retroflexus’daki patojenitesinin belirlenmesi 
amaçlanmış ancak fungusun konukçu çevresi testleri yapılmamıştır. 

Materyal ve Metot 

Pasinler (Erzurum) ilçesinde 2001 yılında surveyler yapılmış ve hastalık 
simptomu gösteren A. retroflexus bitkileri toplanmıştır. Toplanan bitki 
örnekleri pres tahtası arasında preslenerek laboratuara getirilmiştir. Hastalık 
simptomu taşıyan yapraklardan 5-10 mm2 boyutunda parçalar kesilmiş ve % 
70’lik Etil alkol ile 1 dk yüzeysel olarak dezenfekte edildikten sonra Patates 
Dekstroz Agar (PDA) ve Su Agar (SA) içeren petri kaplarına yerleştirilmiştir. 
Oluşan kolonilerden tek spor yöntemi ile saf kültürler hazırlanarak tanıları 
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yapılmış (Rotem, 1994) ve saf kültürler PDA içeren test tüplerde 10 oC’de 
muhafaza edilmiştir.  

A. retroflexus tohumları yüzeysel olarak dezenfekte edildikten sonra 10 
cm’lik plastik saksılara 10’ar adet ekilmiş ve çıkıştan sonra her bir saksıda 3 
bitki kalacak şekilde seyreltilmiştir. Patojenite denemelerinde A. alternata’nın 
CE-A3 izolatı kullanılmıştır. A. retroflexus bitkileri 3-4 ve 8-9 yapraklı 
dönemde iken A. alternata’nın PDA’da 10 gün geliştirilmiş kültürlerinden 
hazırlanmış 3.8x105 ml/spor konsantrasyonu ile inokule edilmiştir. Spor 
konsantrasyonları hemositometre (Hemocytometer) kullanılarak hesaplanmıştır. 
Spor süspansiyonlarının litresine 1 damla Tween 20 ilave edilmiştir. Denemeler, 
A. retroflexus’un her bir dönemi için 5 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Kontrol 
saksılarına steril saf su püskürtülmüştür. Bitkiler 3 gün % 100 nemli ortamda 
bırakılmış daha sonra seraya alınmıştır. Hastalık simptomu gösteren bitkilerden 
SA ortamında reizolasyonlar yapılmıştır. 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

Pasinler (Erzurum) ilçesinde yapılan surveylerde A. retroflexus bitkilerinin 
yapraklarında 2-15 mm çapında nekrotik lezyonlar saptanmış ve yapılan 
izolasyonlar sonucu bu kısımlardan A. alternata izole edilmiştir. A. 
alternata’nın oldukça yaygın saprofitik bir fungus olduğu (Ellis ve Ellis, 1985) 
ve 43 familyadan en az 115 konukçusunun bulunduğu bildirilmektedir (Rotem, 
1994). Fakat özellikle Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalarda A. 
retroflexus’un biyolojik mücadelesinde A. alternata’nın kullanılabilirliği 
üzerine birçok çalışma bulunmaktadır (Bürki vd., 1997; Ghorbani vd., 2000; 
Lawrie vd., 2000, 2001). 

A. retroflexus bitkileri 3-4 ve 8-9 yapraklı dönemde iken A. alternata (CE-
A3) fungusu ile inokule edilmiştir. A. retroflexus bitkileri 3-4 yapraklı 
dönemdeyken A. alternata’nın 3.8x105 ml/spor konsantrasyonu ile inokule 
edildiğinde, inokulasyondan 7-10 gün sonra bitkilerin bazılarında ölümler 
meydana geldiği görülmüştür. Ölmeyen bitkilerin gövdelerini saran, boyu 9 
mm’ye kadar ulaşan nekrotik lekeler saptanmış ve bu bitkilerin yapraklarında 
da önemli derecede lezyonlar tespit edilmiştir. Ayrıca, 8-9 yapraklı dönemdeki 
A. retroflexus bitkilerinin A. alternata ile inokulasyonu sonucunda ise 
bitkilerde ölüm görülmemiş fakat, bitkilerin gövde ve yapraklarında nekrotik 
lezyonlar oluşturduğu saptanmıştır. Çalışma sonucunda ölmüş bitkilerden ve 
lezyonlu kısımlardan A. alternata tekrar izole edilmiştir. A. retroflexus 
bitkilerinin genç dönemde (3-4 yapraklı) A. alternata’ya daha hassas olduğu 
belirlenmiştir. Nitekim, Ghorbani vd. (2000)’de A. retroflexus bitkilerini 2-4 
yapraklı dönemde A. alternata’nın 107 ml/spor konsantrasyonu ile inokule 
edildiğinde bitkilerin % 100’ünde ölüm meydan geldiğini bildirmişlerdir.  
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Avrupa ülkelerinde Amaranthus spp.’nin triazine dayanıklık kazandığı 
bildirilmektedir (Barralis ve Gasquez, 1987) ve bu nedenle de biyolojik 
mücadele çalışmalarının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Yapılan bu 
çalışmada birçok kültür bitkisinde önemli bir sorun olan A. retroflexus’un 
biyolojik mücadelesinde A. alternata’nın önemli bir potansiyele sahip olduğu 
saptanmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda oldukça geniş bir konukçu çevresine 
sahip olan A. alternata’nın konukçu çevresi testlerinin yapılması 
gerekmektedir.  
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An overview of biological control research at EBCL-USDA 
in Montpellier, France 

René SFORZA1             Paul C. QUIMBY, Jr.1 
Summary 

The European Biological Control Laboratory (EBCL) was established during 1991 
in Montpellier. This structure has been located in France since 1919 and is the main 
overseas lab of ARS (Agriculture Research Service) of USDA (US Department of 
Agriculture).  The management of insect pests, weeds and pathogens is an important 
feature of agricultural research programs worldwide. These invaders of plants and 
animals can lead to vast financial losses for countries engaged in agriculture. The 
overall goal of research at EBCL is to develop biological control technologies, which 
can be used to suppress invading weeds and insect pests. This is done through 
exploration to find natural enemies (insects, mites and pathogens). These are 
characterized in careful experimentation in quarantine facilities and eventually 
developed as biological control agents. The EBCL team is international and 
interdisciplinary. Entomology, plant and insect pathology, molecular biology and 
ecology are the main approaches of our biocontrol research. Main weed projects include 
studies on Asteraceae (Centaurea sp., Acroptilon sp.), Tamarix spp., Cardaria sp., 
Arundo sp., Taeniatherum sp. and Dipsacus sp. Insect projects deal with Lygus sp., 
termites, olive fruit flies, and Asian Long-horned beetle. 

EBCL is cooperating with many Universities and agencies worldwide. The 
particular projects involving foreign exploration in Turkey will be presented. 

Key Words: Biological Control, Weeds, Insects, Mites, Montpellier, France 
Özet 

Montpellier (Fransa)’deki Avrupa Biyolojik Mücadele Laboratuarı (EBCL-
USDA)’nda yapılan biyolojik mücadele çalışmaları 

Avrupa Biyolojik Mücadele Laboratuarı (EBCL), 1991 yılında Montpellier’de 
kurulmuştur. Fransa’da bulunan bu kuruluş, Amerika Birleşik Devletleri Tarım 
Departmanı (USDA)’na bağlı Tarımsal Araştırma Servisi (ARS)’nin yurtdışındaki 
önemli laboratuarlarından birisidir. Dünyadaki tarımsal araştırma programlarının en 
önemli amacı, zararlı böcekler, yabancı otlar ve hastalık etmenlerinin yönetilmesidir. 
Bitki ve hayvanlara saldıran bu etmenler, tarımla uğraşan ülkelerde büyük maddi 
kayıplara neden olabilmektedirler. EBCL’de yapılan araştırmanın esas amacı, zararlı 
yabancı ot ve böcekleri baskı altına alabilecek biyolojik kontrol teknolojileri 
geliştirmektir. Bu, doğal düşmanlar (böceklet, akarlar, patojenler) bulmaya yönelik 
detaylı araştırmalarla yapılabilmektedir. Karantina imkanlarıyla, hassas çalışmalar 
yapılmakta ve sonuçta biyolojik kontrol ajanları geliştirilmektedir. EBCL personeli, 
uluslarası düzeyde ve interdispliner olarak çalışmaktadır. Entomoloji, bitki ve böcek 
patolojisi, moleküler biyoloji ve ekoloji, bu laboratuarın esas çalışma alanlarını 
oluşturmaktadır. Önemli yabancı ot projeleri, Asteraceae (Centaurea sp., Acroptilon 
sp.), Tamarix spp., Cardaria sp., Arundo sp., Taeniatherum sp. ve Dipsacus sp. 

                                            
1 European Biological Control Laboratory, USDA-ARS Campus International de 

Baillarguet CS90013 Montferrier sur Lez 34988 St. Gély du Fesc CEDEX France, 
rsforza@ars-ebcl.org; cquimby@ars-ebcl.org; www.ars-ebcl.org 
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üzerinde yapılan çalışmaları içermektedir. Lygus sp., termitler, zeytin sineği ve 
Anoplophora glabripennis üzerinde sürdürülen araştırmalar, böceklerle ilgili projeleri 
oluşturmaktadır. 

EBCL, dünyadaki birçok üniversite ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmaktadır. 
Bu çalışmada, Türkiye’de bu konuda sürdürülen projeler sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Biyolojik Mücadele, Montpellier, Fransa 

 
Introduction – Presentation of EBCL 
The European Biological Control Laboratory (EBCL) was established 

during 1991 in Montpellier, France. This structure has been located in France 
since 1919 and is the main overseas lab of ARS (Agriculture Research Service) 
of USDA (US Department of Agriculture). This new laboratory facility resulted 
from a fusion of the former European Parasite Laboratory, established in Paris 
in 1919, and a Biological Control of Weeds Laboratory, established in Rome in 
1958. The new EBCL facility, dedicated in October 1999, is the leading 
overseas USDA/ARS biological control laboratory and is the first research 
facility to have been constructed and owned beyond the borders of the United 
States by this agency.  Dr P.C. Quimby, Jr. is the actual Director of EBCL. The 
overall goal of research at EBCL is to develop biological control technologies, 
which can be used to suppress invading weeds and insect pests. This is done 
through exploration to find natural enemies (insects, mites and pathogens). 
These are characterized in careful experimentation in quarantine facilities and 
eventually developed as biological control agents. 

The creation of EBCL symbolizes strong support for biological control 
work. The new facility has been built and staffed in the expectation of the 
laboratory’s contribution to solving the problems caused by invading exotic 
weeds and insect pests worldwide. 

Research Facilities: The new laboratory complex, located within the 
AGROPOLIS Campus International de Montferrier-Baillarguet (10 km North of 
Montpellier), consists of 1800m² of laboratory, quarantine, and office space 
built on 20,000 m² of land. There is additional laboratory and office space as 
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well as storage in a large head-house garage and there are three large 
greenhouses. One major laboratory is the Genetics Evaluation facility. With this 
lab capability, EBCL can produce genetic DNA “fingerprints” for 
differentiating genotypes of target species and candidate biocontrol agents.  
This technology can be applied to organisms of all classes, i.e., plants, insects, 
and microbes.  The lab facilities also include an extensive collection of insects 
and plants that dates back to 1919 when the laboratory first began in France.  
This noteworthy collection is of great historical interest to taxonomists dealing 
with biological control. Two quarantines facilitate the research and protect the 
agriculture and environment of France:  one level of protection (P-2) is for the 
containment of insects, and the other level (P-3) is for candidate microbial 
biological control agents.  The quarantines were built with full cooperation and 
oversight by the French Ministry of Agriculture, which has given EBCL a five 
year Memorandum of Agreement to operate them. All organisms collected 
outside the borders of France are imported only by specific permits from the 
Mission de Coopération Phytosanitaire. All organisms exported to the United 
States are covered by permits from the USDA-APHIS and the concerned states. 

In addition, EBCL maintains two satellite laboratories to augment 
exploratory activity and on-site host-range testing:  one in Rome, Italy, and the 
other in Thessaloniki, Greece.  The substation in Italy, operated by G. 
Campobasso and G. Terragitti, is located about 12 km from Rome in a small 
town, Frascati, about 30 km from the International Airport of Rome. The 
substation has about 70 square meters of well equipped laboratory and 12 
square meters of library.  Outside, in the same land area where the laboratory is 
located, there is a quarantine room facility (80 square meters) where 
experiments and insect-rearing are conducted. There is also a greenhouse of 50 
square meters where test plants are prepared. In Thessaloniki, Greece, the 
substation, operated by J. Kashefi, is located on the campus of the American 
Farm School, a boarding high school and four-year agricultural college. The 
modern laboratory is a refurbished cattle barn remodelled to provide bench 
space for entomological and plant pathological research along with a well-
equipped office. The laboratory has access to greenhouses and a field plot area 
located in an organic gardening zone that is free of pesticides.  The lab is ideally 
situated to serve as a gateway to the Balkans and to many prime collecting sites 
in Greece and Turkey. 

Institutional Affiliations: EBCL is a member laboratory of the Complexe 
International de Lutte Biologique Agropolis (CILBA) which comes under the 
umbrella of AGROPOLIS, a non-profit consortium, whose purpose is to serve 
as a catalyst for the development of collaborative synergy. Members of this 
consortium include CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organization-Australia); INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique-France); CGBP (Centre pour Gestion et Biologie des 
Populations-France); and CIRAD (Centre de Cooperation Internationale pour la 
Recherche Agronomique et le Développement-France). In addition, various 
educational institutions, and agribusiness interests are represented. The current 
Secretary of CILBA is a USDA-EBCL FSN scientist, Dr René Sforza. 
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Cooperative Agreements: The future of biological control depends on 
support from clients and co-operators. By joining forces and pooling scarce 
resources, partner agencies and institutions can help focus on specific problems 
and arrive at solutions rapidly.  Thus, research work at EBCL and its two 
satellite laboratories (Rome, Italy and Thessaloniki, Greece) is done in 
cooperation with various U.S. and international partners. 

Research Staff: EBCL is currently staffed with an international and 
interdisciplinary team, consisting of 4 American scientists, one of whom serves 
as the director; 5 Foreign Service National (FSN) and Personal Service Contract 
(PSC) scientists; 3 support scientists; 17 technicians (11 temporary); and 4.5 
administrative support personnel.  The scientists represent many disciplines, 
including several Research Entomologists, a Research Plant Pathologist, a 
Research Insect Pathologist, a Molecular Geneticist, and a Supervisory Plant 
Physiologist (Director). Periodically, EBCL hosts a limited number of students 
from the U.S. and Europe. 

Research Programs (Past to Present) 
Past Research Efforts: Research in past years by USDA-ARS and 

collaborators has been responsible for some successful and partially successful 
biological control of the following targets. 

a) Insect targets: European corn borer, cereal leaf beetle, gypsy moth, 
Russian wheat aphid, alfalfa weevil, sweet potato whitefly, and pink 
hibiscus mealybug. 

b) Weed targets: Musk thistle, diffuse and spotted knapweed, yellowstar 
thistle, skeletonweed, St. Johnswort, field bindweed, leafy spurge, and 
puncturevine. 

Need for Biological Control: Invasive insect pests attack crops, 
ornamentals, forests, pastures, and plants on private and public lands, costing 
the United States billions of dollars each year. In addition to direct losses, pests 
often further reduce the quality and value of products, increase the cost of 
production, damage environmental areas and place native species at risk, or 
restrict United States’ products from access to valuable foreign markets. 
Introductions of new invasive species to the United States have been increasing, 
as a result of the significant increase in international trade between the United 
States and other regions of the world. 

Invasive weeds are also emerging as a major threat to agricultural and 
natural areas and to the long-term health and biodiversity of the nation’s land 
and water resources. The application of herbicides and manual labour often are 
not economically practical to remove these weeds.  Although much research has 
been previously done on biological agents to control the invasive weeds they are 
still a problem in the western part of the United States. The introduction of 
natural enemies is a potential solution but first must be rigorously evaluated for 
its potential impact on targets and non-targets. 
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EBCL Mission: Consequently, the primary objective of research at EBCL 
is to develop biological control technologies, which can be used to suppress 
invading weeds and insect pests of Eurasian origin.  This is done through 
explorations to find natural enemies (insects, mites, and pathogens). These are 
characterized in careful experimentation and eventually developed as biological 
control agents. These agents are major components of biologically based 
integrated pest management systems (IPM). The object of biologically based 
IPM is a safe, environmentally sound technology which is practical, economical 
and which conserves non-renewable energy. Thus, EBCL is the first line of 
defence against Eurasian pests invading the United States. 

 

 
Areas of EBCL Exploration and Transfer. 

Few examples of current EBCL projects (Insect programs): The goal of 
insect pest research at EBCL is to discover new biological control agents and 
develop methods with which they can be used to suppress invasive insect pests.  
Priority targets currently include:  Asian longhorned beetle, olive fruit fly, 
silverleaf whitefly (recently completed), wheat stem sawfly, Formosan 
subterranean termite, codling moth, apple leafrollers, European grape berry 
moths, mirid plant bugs, pink hibisicus mealybug (recently completed), cereal 
leaf beetle, diamondback moth, clover weevils, brown citrus aphid, and 
biopesticide development. This goal is accomplished through three approaches: 

a) Discover and characterize new species/biotypes of natural enemies by 
conducting foreign exploration in Eurasia, Africa, and other areas 
guided by host relationships, climate matching tools, field surveys, and 
consultations with specialists and local foreign contacts. 

b) Conduct basic biological, behavioural, and ecological studies to 
evaluate impact of natural enemies on target pests and non-targets using 
various laboratory and field study methods, and evaluating the impact 
of environmental factors which limit or increase their effectiveness. 
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c) Guided by these studies, collect selected natural enemies with mass 
collections from selected geographic populations / biotypes matching 
the target pest populations and deliver these to cooperators in the 
United States for colonization and evaluation. 

Maconellicoccus hirsutus (Hemiptera) (Pink Hibiscus Mealybug=PMB) 
- A. Kirk: PMB was first reported in the Western Hemisphere in the mid-1990's 
in Grenada, spreading quickly to Trinidad, Tobago and the north Leeward 
Islands. Grenada is estimated to have lost > $1 million in trade restrictions in 
1995. The pathways of this pest into the United States were likely to be via 
stores on boats. PMB is also a serious threat to the nursery, forestry and 
agricultural industries in the southern USA. There is no known effective 
chemical control and effective management will probably come from 
introduction of parasitoids some spp. of which have been successfully used in 
biocontrol of PMB in other parts of the world. Collection, study and mass 
rearing of parasitoids before PMB became established in the United States were 
proposed by APHIS. To this end APHIS established quarantine on the island of 
St. Kitts to receive and rear PMB natural enemies. 

Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) (Olive Fruit Fly) – K. Hoelmer 
& D. Coutinot: EBCL was recently directed to initiate a program for tephritid 
fruit flies, among the most devastating pests which affect agriculture. Our first 
target is the olive fruit fly, Bactrocera oleae (Gmelin), which was first reported 
in California in 1998 and is now established in olive growing regions in central 
California. This fruit fly is a very serious pest of olives wherever they are grown 
in the Mediterranean basin, where the vast majority of the world's olives are 
produced.  The fly is capable of infesting 100% of the fruit on a tree, rendering 
the harvest unmarketable.  As part of a statewide management program being 
developed for olive fly, the California Department of Agriculture is interested in 
the importation of effective parasitoids attacking this pest in its native home 
range, which is generally thought to be eastern and / or southern Africa.  A rich 
diversity of olive fly parasitoids is known to occur in several parts of Africa.  A 
native north African braconid, Psyttalia concolor (=Opius), has been 
extensively evaluated in augmentative biocontrol projects but these have not 
been widely implemented due to economic costs. However, the potential of 
African species has remained largely unexplored for biological control. 

Anoplophora glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae) (Asian 
Longhorned Beetle) – F. Hérard: The Asian Longhorned Beetle (ALB), 
Anoplophora glabripennis (Motschulsky) (Coleoptera: Cerambycidae: 
Lamiinae: Lamiini) is a primary woodborer pest of many deciduous broadleaf 
tree species in China (Xiao, 1992). It is widespread throughout China, and has 
been reported to cause severe damage in climatic zones in east Asia (Yan, 1985) 
corresponding closely to the climatic zones in North America from southern 
Mexico to the Great Lakes. 

In the United States, current infestations of the ALB are located in NY and 
Chicago, and it has been intercepted in numerous other states throughout the 
U.S. In infested areas, the ALB is killing Valuable Street, park and residential 
trees. This woodborer has a wide host range, and the potential to infest and kill 
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many deciduous forest tree species in the eastern U.S., specifically maples and 
particularly sugar maple. Attempts are currently underway to eradicate ALB 
from Long Island and in Chicago and to detect and intercept new introductions. 
However, in anticipation of possible failure to eradicate, and with the 
continuous threat of re-establishment, efforts at managing ALB using natural 
enemies and other environmentally sound technologies are needed. 

Little is known about the behaviour of the beetle, its natural enemies and 
their impact in China and almost nothing is known about the biology, behaviour 
and ecology of ALB in the U.S. No reliable rearing system is presently 
available for the pest, nor have reliable sampling techniques been developed for 
the adult beetle, its natural enemies, and infested host trees. 

Exploration and collection, identification and characterization of natural 
enemies and diseases of cerambycid species will be conducted in the Asian 
countries of origin of Anoplophora, as well as in the U.S. and Europe. Natural 
enemies of Anoplophora and the other cerambycids in China and Japan will be 
targeted. Investigations will also include known natural enemies of other 
cerambycid species native to Asia and Europe.  To focus efforts on species with 
the greatest probability of providing biological control of Anoplophora, 
selection and prioritization of these natural enemies will be based upon 
relatedness of their respective cerambycid hosts to Anoplophora at three levels: 
(1) phylogenetic relatedness (e.g. within the same tribe and/or subfamily) (2) 
ecological relatedness (climate, habitat, host tree species and condition, e.g. 
living, apparently healthy, stressed, etc.); and (3) behavioral relatedness (e.g. 
adult mating and ovipositional behavior, adult dispersal and feeding behavior, 
larval feeding behavior and pupation). 

Few examples of current EBCL projects (Weed programs): The overall 
goal of biological control of weeds research is to discover and develop 
biological control agents to manage invasive weeds on grazing lands and 
natural, agricultural, and developed areas.  Primary targets include: Giant Reed, 
Hoary Cress, Spotted and Diffuse Knapweeds, Yellow Starthistle, Russian 
Knapweed, Rush Skeletonweed, Common Teasel, Leafy Spurge, False 
Cleavers, Dyer's Woad, Russian Thistle, Medusahead Ryegrass, Saltcedar, and 
Perennial Pepperweed.  The research goal for these targets is achieved through 
three broad objectives: 

a) To discover, identify, and initiate the development of new agents from 
Europe, Asia, and Africa on target weeds; 

b) To conduct biological studies and evaluate host-specificity tests to 
improve predictability of environmental safety and efficacy of natural 
enemies, and provide information to cooperators / clientele; 

c) To expedite establishment of known high-priority natural enemies 
(arthropods and pathogens) by collecting, rearing if necessary, and 
shipping to U.S. cooperators and clientele. 

After rigorous evaluation and selection, safe specific agents will be released 
for control of the desired weeds in the United States. The implementation of 
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these agents into low-input sustainable management systems will reduce 
pesticide use, save money, and maintain species diversity in natural habitats. 

Tamarix spp. (Tamaricaceae) (Saltcedar) - A. Kirk & R. Sobhian: 
Saltcedar (Tamarix spp.) is a woody phreatophyte found along the drainage 
ways of many river systems in the United States (Frasier and Johnsen, 1991). 
Saltcedar may grow up to 10 m tall and has slender branches with small, 
scalelike, appressed leaves that are deciduous. Saltcedar spreads by seeds and 
resprouts vigorously from roots if the top growth is damaged or removed. The 
seeds are shed throughout the growing season and usually germinate within 24 
hours after moistening. It has adapted to live under halinous soil and water 
conditions with an extremely high salt tolerance limit. 

There are no native species of Tamarix in North America and its center of 
diversity is in the arid and semi-arid regions from north Africa to central Asia.  
It was introduced into the U.S. as an ornamental in the early 1800s and escaped 
into the river basin areas where it has become a noxious weed problem. The 
plant is found in nearly every watercourse in the south-western U.S. at 
elevations below 1830 meters and can be found across the midsection of the 
U.S. from the central valleys of California to the south-eastern coastal plains. It 
is often considered to be one of the top ten noxious weeds in the U.S. One of the 
problems related to saltcedar is the invasion of riparian habitats. 

A weevil, Liocleonus clathratus (Coleoptera: Curculionidae), has been 
found in Turkey. The weevil attacks the root crown and produces galls. It is a 
fairly large weevil, over one centimeter, and the damage of its larvae is severe. 
This year for the first time galled plants were found and dissected.  There were 
three to four larval stages in the galls found around the same plant, which 
indicate that the weevil has a life cycle of several years. Ten adults were 
collected near Kemer, Turkey, and were given to S. Uygur at the Faculty Of 
Agriculture in Adana to be caged on Tamarix plants for oviposition. An 
agreement has been made with Prof. N. Uygur at the Dept. of Phytopathology in 
Adana to study the biology and preliminary studies with the weevil. 

Dipsacus fullonum (Dipsacaceae) (Common Teasel) – R. Sforza: 
Although usually called a biennial, teasel is better described as a monocarpic 
perennial. The plant grows as a basal rosette for a minimum of one year (this 
rosette period frequently is longer) then sends up a tall flowering stalk and dies 
after flowering. The period of time in the rosette stage apparently varies 
depending on the amount of time needed to acquire enough resources for 
flowering to occur. During the rosette stage leaves vary from somewhat ovoid 
in young plants to large and oblong leaves that are quite hairy in older rosettes. 
During the rosette phase teasel develops a large taproot. Teasel is endemic to 
Europe. It was introduced to North America possibly as early as the 1700's. 

Teasel has spread rapidly in the last 20-30 years. This rapid range 
expansion probably was aided by construction of the interstate highway system. 
Teasel has colonized many areas along interstates. 
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Common teasel is sometimes used as a horticultural plant, which has aided 
its expansion in its North American range. Teasel grows in open sunny habitats, 
ranging from wet to dry conditions. Optimal conditions seem to be mesic 
habitats. Teasel sometimes occurs in high quality prairies, savannas, seeps, and 
sedge meadows, though roadsides, dumps, and heavily disturbed areas are the 
most common habitats of teasel. 

Common teasel is found throughout Europe, from Spain to France and from 
Turkey to Ukraine.  This plant is found growing along the waterways and roads.  
Populations of common teasel are never large; in fact, the largest area found 
was 50m-wide and long. Otherwise, larvae of chrysomelid beetles were 
collected in Russia and in Turkey on rosettes of a local teasel. The beetle species 
is Galeruca fuliginosa (Joannis). We obtained adults on teasel rosettes in 
quarantine; they are as active as larvae for feeding. 

Taeniatherum caput-medusae (Poaceae) (Medusahead Ryegrass) – R. 
Sforza: Medusahead ryegrass is the common name of Taeniatherum caput-
medusae sub. asperum (L.) Nevski (previously Elymus caput-medusae L.). It 
is a member of the Triticeae tribe of the grass family. This plant is 
phylogenetically close to wheat (Triticum aestivum) and Bromus japonicus. 
Medusahead is invasive across millions of ha of large semi-arid areas of 
intermountain rangelands in western U.S. states; especially those sites that have 
high clay content soils. It is considered that this grass has not reached its 
ecological limit.  

The three subspecies were all collected and observed during the 2001 
survey.  All three are very similar morphologically. My survey shows that 
medusahead is widespread from Spain, Southern France, Greece to East Turkey 
at high elevations (from 40 to 1140m in Spain, mean of 20 sites=500m; from 
810m to 1650m in Turkey, mean of 21 sites=1270m; at sea level in France), in 
rocky and dry soil, among other plant species or in monoculture, along the road 
sides and on hills slopes. It was always found in non-disturbed soil, in wild 
areas or in abandoned crops (ex: vineyards) for several years. 

In Central Turkey, a smut (Ustilago sp., to be specified) was collected on a 
few specimens of medusahead. In the same site, smut on Aegilops sp. was also 
collected.  We need to confirm if the two smuts are similar or different. The 
symptoms are similar with pulverulence attacking seeds that provide spores 
dispersed by the wind. 

The Molecular Laboratory at EBCL – MC Bon: The Genetic Evaluation 
Laboratory was established September 2000 as part of the European Biological 
Control Laboratory located at Montpellier, France. The mission of the Genetic 
Evaluation Laboratory is to support biological control programs by providing 
state-of-the-art molecular genetic information to in-house scientists and to some 
extent to EBCL co-operators of other government agencies, and non-
governmental organizations. The Genetic Evaluation Laboratory is working 
closely with research institutions to incorporate the latest technological 
advancements into our program. 
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Work in the laboratory is a joint project between ARS and CSIRO. Both 
organizations share a common interest in using new technologies to improve 
biological control strategies. In that respect, the recent setting up of the Genetic 
Evaluation Laboratory should be considered as a good example of collaboration 
between these two organizations through their respective directors. Two 
scientists, M-C Bon on the ARS side and J-F Martin on the CSIRO side, have 
been assigned to this laboratory. 

The results obtained during this first year furnish the bases for more 
effective and complete assessments of genetic diversity and diagnoses, 
identifications that are required in most projects. In that respect, our objective 
for FY 2001-2002 will be mainly to analyze the obtained data, to publish the 
results, and to ultimately provide a comprehensive genetic framework for 
biocontrol. The importance of this approach is fully developed by most 
international organizations. This concept will be the theme of the next IOBC-
CILBA meeting organized here in Montpellier (October 2002) in which the 
Genetic Evaluation Laboratory will take an active part.  

The Insect Pathology Laboratory at EBCL – W. Meikle & G. 
Mercadier: The example of Development of Biopesticides for Grasshopper and 
Locust Control in Sub-Saharan Africa 

Understanding and controlling the viability of spores and infective 
propagules is an important step in developing biopesticides intended for 
industrial production. Development of viable microbial biological control 
products has been constrained primarily because long-lived, consistently 
efficacious, easily applied formulated products are generally not available. 
Despite extensive research and expense poured into development of microbial 
biological control agents, very few have been successful and fewer still have 
persisted in the marketplace. One exception, of course, is Bacillus 
thuringiensis, for insect control, which more closely fits the model of an 
insecticide because the active ingredient is a toxin produced by the bacterium.  
Many candidates have failed, and often for one of several reasons, e.g., 
production problems, lack of stabilization of high titers following fermentation, 
lack of adequate shelf-life of formulations under warehouse temperatures, lack 
of an economic viable delivery system, or loss of virulence of the product 
before reaching the target. The objectives are to develop a formulation for 
fungal propagules produced in liquid fermentation that can be used 
commercially; and to develop a decision-support tool for evaluating the viability 
of different propagules under different storage environments.  While this work 
was intended for a project on grasshopper and locust control in West Africa, it 
was hoped that some results could be applied to other systems where 
blastospores are effective.  

The Plant Pathology Laboratory at EBCL – T. Widmer: Centaurea 
solstitialis (common name “yellow starthistle”) has been the primary target for 
management by plant pathogens at EBCL.  There have been numerous research 
projects at EBCL to study its biology and discover new pathogens. The on-
going research projects on yellow starthistle are listed below. 
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Yellow starthistle (YST) is an annual that forms rosettes in the early spring, 
bolting in late May producing bright yellow flowers and spines. YST was 
introduced into North America from Eurasia during the early 1800's, perhaps 
through contaminated alfalfa seed (Medicago sativa). Yellow starthistle is an 
herbaceous winter annual or facultative biennial pioneer that invades ranges, 
pastures, and some cultivated fields (grapes and wheat) and is rapidly spreading 
in California, Idaho, Oregon, and Washington. The infested acreage in 
California has increased from 1.2 million acres 1958 to about 7 million acres in 
1985 (Maddox, 1985). Lacy (1989) reported that infestations in Idaho, 
Washington, and Oregon increased 315% from 1978 to 1988. 

Yellow starthistle is considered a weed because it displaces desirable plants 
and consumption by horses can be fatal.  It is a prime target for classical 
biological control because conventional control strategies have been inadequate 
due to the size of infestations and the economic and environmental costs of 
chemical control. 

A total of 35 fungi were isolated from the roots, leaves, and stems. Three of 
these fungi have been proven by Koch's postulates to be pathogenic on YST. 
Initial growth chamber tests demonstrate two isolated fungi effective in killing 
YST seedlings. Repeats of these tests are continuing. Host range and DNA tests 
are being conducted to further characterize this pathogen.  The other fungus 
tested has not been identified to date. T. Widmer is also working in Turkey on 
plant pathogens against Common teasel. 

A Final Perspective 
Biological control should be the FIRST, not the last, management option 

considered for invasive weeds and insect pests. 
We need to address the non-target issues, but we must stay focused on the 

overwhelming positive benefits that can be derived from biological control. In 
that frame, EBCL is collaborating with dozens of research institutes, 
Universities, and foreign agencies, among the world. 
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